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WSTĘP 

„Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia 
współczesnej wsi” jest monografią będącą rezultatem trzeciej konferencji naukowej 
z cyklu REGION, MIASTO, WIEŚ, poświęconą problematyce wiejskiej.  

W dyskusji naukowej na temat planowania przestrzennego i architektury ostatnich 
dziesięcioleci niewiele miejsca zajmują sprawy wiejskie. Jeśli już żywiej zajmują nas 
te problemy, to w kontekście miejskim: suburbanizacji, rezydencjalizacji wsi, 
wyrównywania standardów życia do tych wyznaczanych przez miasta, przyjmowania 
miejskich form architektury, przenoszenia miejskiego modelu życia, zachowań, 
wartości na tereny wiejskie itd. Ma to swoje przyczyny w dalszej urbanizacji zarówno 
w kraju, jak i w skali globalnej, widocznej m.in. w migracjach, procesach metropolizacji, 
zmniejszającym się udziale pierwszego sektora w wytworzonym dochodzie 
narodowym itd. Rolnictwo – uprawa roślin i hodowla zwierząt � stanowiące dotąd 
podstawę ekonomiczną bytu mieszkańców wsi, a także wytwarzające swoiste struktury 
przestrzenne, także gwałtownie się zmienia. Nowe technologie upraw i hodowli, nowe 
odmiany i rasy, koncentracja ziemi w większych gospodarstwach pozwalają zwiększyć 
wydajność i zmniejszyć zatrudnienie. Coraz większy odsetek mieszkańców wsi musi 
więc zmienić dotychczasowe zajęcia i emigrować do miast albo zająć się innymi, 
nowymi aktywnościami, jak turystyka i rekreacja. Skutkuje to depopulacją oddalonych 
obszarów wiejskich żyjących głównie z rolnictwa, a także zmianą statusu 
ekonomicznego mieszkańców i jego zróżnicowaniem. W tym samym czasie zwiększa 
się liczba mieszkańców wsi otaczających miasta, ale nie są to już osoby żyjące 
z uprawy roli. 

Mimo szybkich zmian społecznych, ekonomicznych i przestrzennych wiejski 
sposób organizacji przestrzeni oraz organizacji społecznej pozostaje atrakcyjny. 
Świadczą o tym nie tylko presja urbanizacyjna, lecz także zainteresowanie 
agroturystyką, popularność drugich, wiejskich domów, próby ochrony tradycyjnego 
krajobrazu, poszukiwanie wyrazu architektonicznego współczesnych domów wiejskich 
wykorzystujące historyczne formy. Spotykane są rozwiązania bardzo tradycyjne, 
eklektyczna mieszanina elementów miejskich i wiejskich, a także innowacyjne 
rozwiązania uwzględniające nowe technologie. Atrakcyjność wiejskiej organizacji 
przestrzennej i społecznej skłania też polityków i za nimi projektantów do formułowania 
postulatów zakładania nowych wsi albo małych miasteczek realizujących tradycyjne 
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cechy przestrzeni wiejskiej: mała skala budynków, niewielka gęstość zaludnienia, 
bezpośrednia relacja do otocznia przyrodniczego itd.  

Monografia została podzielona na trzy główne części tematyczne: 
1. Sprawy społeczne 
2. W poszukiwaniu ładu przestrzennego 
3. Przemiany i procesy 

 
SPRAWY SPOŁECZNE 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przygotowała coroczny raport 
o stanie wsi (Wilkin, Nurzyńska 2016). Z raportu, opracowanego merytorycznie 
i naukowo przez profesora Jerzego Wilkina oraz doktor Iwonę Nurzyńską z Instytutu 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, wynika, że stale zmniejszają się 
dystanse rozwojowe dzielące wieś i miasto. Stały jest proces upodabniania się między 
polskim miastem a wsią: najważniejszych wskaźników charakteryzujących poziom 
rozwoju społecznego i gospodarczego, poglądów politycznych, aspiracji 
edukacyjnych, wzorców konsumpcji, sytuacji demograficznej i wielu innych. Wieś staje 
się także coraz mniej rolnicza: praca w gospodarstwach rolnych daje dochody około 
10% mieszkańców wsi, a proces ten będzie postępował, gdyż odsetek osób 
zatrudnionych w rolnictwie nadal należy do najwyższych w Europie. Zmniejsza się 
także znaczenie rolnictwa mierzone jego udziałem w dochodzie narodowym. W latach 
od 2005 do 2016 wartość produkcji globalnej w Polsce w sektorze rolnictwa 
zmniejszyła się z 3,8% do 3,3%, podczas gdy wartość produkcji przemysłu zwiększyła 
z 37,2% do 37,8%. Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie zmniejszył się 
z  ok. 16,12% ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej do 15,71% (Rocznik 
Statystyczny…, s. 695, 242). 

W przeciwieństwie do miast ogół wsi w Polsce odnotowuje stały, choć 
niewielki wzrost liczby ludności. Jedną z przyczyn jest wyższa dzietność mieszkańców 
wsi, jednak, co szczególnie ciekawe, dodatnie jest saldo migracji pomiędzy wsią 
a miastem: statystycznie więcej osób przeprowadza się z miast do wsi niż ze wsi do 
miast. W pierwszym rozdziale monografii zjawisko opisuje szczegółowo, na 
przykładzie powiatu poznańskiego, Hanna Borucińska-Bieńkowska z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Zjawisko jest oczywiście związane z procesami suburbanizacji i nie 
jest rozłożone równomiernie. Mieszkańców zyskują wsie znajdujące się w obszarach 
oddziaływania ośrodków miejskich, także te wsie odnotowują największy wzrost 
jakości życia. Na temat zróżnicowania demograficznego oraz nierówności społecznych 
w obszarach wiejskich piszą Anna Runge z Uniwersytetu Śląskiego oraz Iwona 
Kiniorska z Uniwersytetu w Kielcach. Pierwsza posiłkuje się badaniami przeprowa-
dzonymi na Śląsku, druga – w województwie świętokrzyskim. Podsumowania 
zagadnień społecznych i pewnego rodzaju zamknięcia pierwszej części monografii 
podejmuje się profesor Jerzy Runge z Uniwersytetu Śląskiego w rozdziale, który 
stanowi próbę uogólnienia kierunków i konsekwencji przemian obszarów wiejskich, 
przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach w sposób bardziej szczegółowy. 
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W POSZUKIWANIU ŁADU PRZESTRZENNEGO 

Forma i jakość nowej zabudowy na terenach wiejskich budzi w środowisku 
architektów spore emocje. Szczególnie często opisywane i dyskutowane jest zjawisko 
konwergencji wiejskich i miejskich typów zagospodarowania oraz form 
przestrzennych. Znany od starożytności typ domu wiejskiego, czyli willa otoczona 
obszernym ogrodem, już dawno znalazł swoje miejsce w strukturze miast. Jego 
ubogim krewnym jest typ wolno stojącego domku jednorodzinnego z miniaturowym 
ogrodem. I ten typ oraz pokrewne rodzaje miejskiej zabudowy jednorodzinnej dominują 
obecnie tereny wsi podmiejskich, których krajobraz staje się amorficzny – niewiejski 
i niemiejski. Zjawisko to jest opisywane jako chaos i brak ładu przestrzennego, 
związanego z niekontrolowaną urbanizacją oraz zabudową niedostosowaną do skali 
i do szerszego kontekstu (por. np. Zimnicka, Czernik 2008, Feltynowski 2010, 
Wdowicka, Mierzejewska 2012).  

Część druga monografii stanowi opis badań prowadzonych przez architektów 
właśnie nad zabudową obszarów wiejskich w kontekście ładu przestrzennego. 
W pierwszym rozdziale Tomasz Bradecki analizuje dwa autorskie projekty zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, które powstały w obszarze suburbanizacji Gliwic. Starając 
się przedstawić wszystkie uwarunkowania, które miały wpływ na formę i funkcję 
budynków, autor ma nadzieję na lepsze zrozumienie i uzasadnienie procesów 
urbanizacji zachodzących na terenach podmiejskich. Z kolei Anna Górka 
z Politechniki Gdańskiej stawia tezę, że wiejski brak ładu przestrzennego jest 
spowodowany brakiem zbiorowej wizji wsi, która mogłaby stanowić przeciwwagę dla 
ekonomicznych aspektów rozwoju. Dwa teksty są poświęcone przestrzennym 
konsekwencjom przemian społecznych obszarów wiejskich opisanych w pierwszej 
części opracowania. Jan Wrana i Agnieszka Fitta-Spelina zastanawiają się, czy 
urbanizacja wsi musi oznaczać koniec wsi w znaczeniu tradycyjnym, natomiast Piotr 
Zierke analizuje przykłady najnowszej architektury rezydencjonalnej na obszarze 
Golędzinowa w poszukiwaniu odniesień do zabudowy tradycyjnej. W tym celu autor 
prezentuje bardzo ciekawe badania ilościowe na temat odwołań w nowej zabudowie 
do zabudowy tradycyjnej. Pewnym podsumowaniem tematyki ładu przestrzennego 
w architekturze wsi i ruralistyce jest tekst Huberta Mełgesa z Politechniki Krakowskiej. 
Profesor w czytelny sposób przedstawia zagadnienia związane z procesami 
umiastowiania wsi i stawia otwarte pytania na temat dalszych kierunków zmian. 
 
PRZEMIANY I PROCESY 

Trzecia część monografii dotyczy tematu zmian obszarów wiejskich: zarówno 
długofalowych procesów naturalnych, jak i koniecznych zmian administracyjnych. 
Joanna Lewandowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w pierwszym 
rozdziale trzeciej części opisuje kilkusetletnią historię ewolucji osadnictwa 
olęderskiego na terenie Puszczy Pyzdrskiej. Ponieważ po 1945 roku ciągłość rozwoju 
osadnictwa została przerwana, unikalnemu dziedzictwu olęderskiemu grozi zatarcie 
i  zapomnienie. Autorka przeprowadziła kompleksowe badania terenowe, w tym 
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inwentaryzacje, obiektów i miejsc o cechach zabytkowych, studia historyczne, analizy 
archiwalnych materiałów kartograficznych oraz materiałów planistycznych po to, by 
dostarczyć dobre wzorce, które mogą być wykorzystane przy dalszym rozwoju 
regionu, tym razem z poszanowaniem istniejącego dziedzictwa. Długoletniej historii 
ewolucji dotyczy również rozdział Bogusława Wowrzeczki z Politechniki 
Wrocławskiej. Wowrzeczka opisuje rozwój idei wsi kolektywnej opartej na 
wspólnotowej ekonomiczno-społecznej organizacji, szukając ciągłości od XVII-
wiecznych wsi, przesiąkniętych protestanckimi ruchami religijnymi, do współczesnej 
koncepcji wsi „inteligentnej”, wykorzystującej internet rzeczy i cyrkulacyjne 
ekotechnologie.  

Zainteresowanie koncepcjami czytelnych, uporządkowanych struktur społecznych 
i przestrzennych jest, być może, reakcją na trudny do zrozumienia chaos na 
współczesnych terenach wiejskich. Powrót do wspólnotowości powszechnej przecież 
w średniowieczu (wieś jako gniazdo rodu, gromada i jej wspólne pastwiska, las itp.) 
jawi się jako lek na dyspersję zabudowy i rozpad relacji społecznych. 
Przemiany  zachodzące w nieco krótszym okresie opisuje Mariusz Tuszyński, 
z   Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W tekście 
pt. „Kształtowanie centrów w małych ośrodkach miejsko-gminnych na Pomorzu 
Zachodnim” szczegółowo omawia procesy przestrzenne odbywające się po II wojnie 
światowej we wsiach na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, 
że łączy w sobie kilka równoległych wątków: typizację i uprzemysłowienie 
budownictwa wiejskiego – znacznie mniej rozpoznane niż szeroko opisane blokowiska 
w miastach, kwestie konserwatorskie, gdyż znaczna część inwestycji odbywała się 
w środowisku zabytkowym, oraz trudne kwestie społeczne związane z wypędzeniem 
i przesiedleniami.  

Koniecznych zmian administracyjnych dotyczą dwa rozdziały monografii: teksty 
Roberta Masztalskiego i Marcina Michalskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz 
Damiana Poklewskiego-Koziełły z Politechniki Krakowskiej. Pierwszy tekst stanowi 
ciekawe studium wsi Kobierzyce, której status administracyjny wyraźnie nie przystaje 
do faktycznego stanu funkcjonalnego, drugi dotyczy Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych � nowego instrumentu zaproponowanego przez Komisję Europejską na 
lata 2014 – 2020 � i wpływu, jaki jego wdrażanie może mieć także na rozwój gmin 
wiejskich. 

 
Krzysztof Gasidło 
Agata Twardoch 
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SPRAWY SPOŁECZNE  

1  

 



Hanna BORUCIŃSKA-BIEŃKOWSKA1 

1. PROCES URBANIZACJI TERENÓW WIEJSKICH GMIN POWIATU 
POZNAŃSKIEGO 

1.1. Wprowadzenie 

Gminy powiatu poznańskiego są terenami bezpośrednio przylegającymi do miasta 
centralnego Poznania. Tworzą jego sąsiadujące otoczenie, które stało się najbliższym, 
najlepiej powiązanym komunikacyjnie obszarem przekształceń funkcjonalno-
przestrzennych. Gwałtowny proces rozszerzania się miasta centralnego nastąpił po 
1989 roku. Wpłynął on na zmiany funkcjonalno-przestrzenne Wielkopolski. Zarówno 
pod względem jakości, jak i liczby występujących zjawisk okres ten można ocenić jako 
bardzo dynamiczny w najnowszej urbanizacji w skali województwa wielkopolskiego. 
Procesy zmian zarówno funkcjonalnych, jak i przestrzennych są widoczne szczególnie 
na obszarach wiejskich będących w strefie oddziaływania Poznania. 

Zjawisko depopulacji miasta centralnego i urbanizacja terenów gmin z nim 
graniczących (gmin stykowych do miasta centralnego) wynika  między innymi także 
z  rosnącej mody na mieszkanie w zdrowym i atrakcyjnym pod względem 
przyrodniczym środowisku, a także z powodów ekonomicznych. Cena domu poza 
miastem jest bardzo często zbliżona do kosztów kupna w mieście mieszkania 
o mniejszej powierzchni. Dogodny jest także dostęp do terenów rekreacyjnych 
i sportowych oraz do zespołów i centrów handlowo-usługowych lokalizowanych na 
peryferiach miasta lub poza jego granicami. 

                                            
1 Dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńskowska, Uniwersytet Zielonogórski. 



16 
 

 
Rys. 1.1. Polskie miasta tworzące obszary metropolitalne 
Fig. 1.1. Polish cities forming metropolitan areas 
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2005. Obszary metropolitalne w Polsce � 

problemy rozwojowe i delimitacja EUROREG, Warszawa, maj 2008. KPZK 2030, 
s. 172, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011. www.wzs.wzp.pl, 12.10.2017. 

 
Będące do dyspozycji mieszkańców gmin przedszkola, szkoły, ośrodki 

podstawowej opieki medycznej zlokalizowane na terenach gmin także mogą 
przyczyniać się do podjęcia decyzji o przeprowadzce na wieś. Budowa, rozbudowa 
i  modernizacja infrastruktury technicznej radykalnie zmieniły standardy życia 
mieszkańców gmin, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności terenów wiejskich. Ta 
pozytywna zmiana, zarówno jakościowa, jak i ilościowa, pozwala wyrównywać poziom 
życia w mieście i na wsi oraz wpływa na zwiększenie liczby mieszkańców na terenach 
podmiejskich. Znaczna część obszarów wiejskich utraciła swój pierwotny charakter, 
stały się one podmiejskimi dzielnicami mieszkaniowymi. Zniknęła ich podstawowa 
rolnicza funkcja, którą zastąpiono funkcją mieszkaniową, sportowo-rekreacyjną 
i  usługową. Tradycyjne rolnictwo w niewielkim stopniu zamieniono na działalność 
ogrodniczą i/lub sadowniczą. Do powiatu poznańskiego o wysokim potencjale 
rolniczym należą takie gminy, jak: Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica. 
Jednak na tych terenach także zanika rolnictwo oparte na produkcji niskotowarowej na 
rzecz rozwijających się innych form działalności gospodarczej o przeważającej funkcji 
usługowej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 
związanej z procesem metropolizacji obszaru Poznania. Centralne położenie gmin 
powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim, które współtworzą POM, 
obrazuje rycina 1.2. Powierzchnie ww. gmin (tabela 1.1) są zróżnicowane, jednak 
zachodzące na ich terenach procesy są analogiczne oraz wzajemnie się uzupełniają.  

 
 
 
 

http://www.wzs.wzp.pl/
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Tabela 1.1  
Powierzchnia gmin powiatu poznańskiego, 2014 r., 

gminy miejskie M, gminy wiejskie W, gminy miejsko-wiejskie M-W 

Lp. Gmina Rodzaj gminy Powierzchnia 
w km² 

1 Miasto Poznań M 262 
 POWIAT POZNAŃSKI 
2 Suchy Las W 117 
3 Czerwonak W 82 
4 Swarzędz M-W 102 

5 Kleszczewo W 74 

6 Kórnik M-W 186 
7 Kostrzyn M-W 155 
8 Puszczykowo M 16 
9 Luboń M 14 
10 Mosina M-W 172 
11 Stęszew M-W 175 
12 Komorniki W 66 
13 Dopiewo W 108 
14 Buk M-W 91 
15 Tarnowo Podgórne W 102 
16 Rokietnica W 79 
17 Murowana Goślina M-W 172 
18 Pobiedziska M-W 189 

Źródło: opracowanie autorskie: Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2015. 
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2015, s. 130-133. 

1.2. Rozwój terenów o różnej funkcji 

W zapisach obowiązujących dokumentów strategicznych (suikzp) i planistycznych 
(mpzp)2 władze samorządowe gmin, na podstawie obowiązującej Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (DzU nr 380, 
poz.  717), przeznaczyły tereny na rozwój funkcji mieszkaniowej, aktywizacji 
gospodarczej, usługowej i wielofunkcyjnej. Wyznaczanie w wymienionych 
dokumentach terenów wielofunkcyjnych może świadczyć o braku sprecyzowanej 
polityki funkcjonalno-przestrzennej. Tereny atrakcyjnie zlokalizowane i powiązane 
siecią połączeń komunikacyjnych oraz transportowych stały się obszarami działań 

                                            
2 suikzp � studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mpzp � miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
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deweloperów. Jednak nadmierna urbanizacja może powodować negatywne 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe terenów wiejskich. 

Należy podkreślić, że przekształceniom podlega nie tylko środowisko przyrodnicze, 
lecz także kulturowe i społeczne. Na na terenach gmin wiejskich znikają tradycyjne 
formy zabudowy. Mieszkańcy miasta centralnego przenoszą na wieś miejski styl życia. 
Próbują realizować obiekty niewpisujące się w krajobraz wsi wielkopolskiej. 
Szczególnie dotyczy to formy budynków, ich wielkości, kąta nachylenia połaci dachu. 
Podejmowane próby określenia ładu przestrzennego w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przez wprowadzenie np. ograniczeń wysokości 
budynków czy kształtów dachów, precyzyjne zdefiniowanie innych elementów 
architektury natrafiają często na sprzeciw mieszkańców. Protesty są wyrażane przez 
wnoszenie � zgodnie z art.18 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717) � uwag, 
składanych pisemnie do wójta gminy, na etapie wyłożenia mpzp do publicznego 
wglądu na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 wymienionej ustawy. 

Zagospodarowanie ogrodów przy nowo realizowanych obiektach także wielokrotnie 
nie nawiązuje do lokalnych form przyrodniczych i krajobrazowych. Nierzadko stanowią 
one rodzaj sztucznej wyspy, oderwanej formą i gatunkami roślin od otaczającej 
przyrody. Ten brak poszanowania tradycji, lokalnej kultury i krajobrazu może stanowić 
zagrożenie zarówno dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich znajdujących się 
w strefie oddziaływania dużego miasta, jak i dla regionalnych, a także lokalnych tradycji 
kulturowych. Może doprowadzić do zanikania lokalnych gatunków przyrody.  

Zacierają się także więzi wspólnotowe, a przerwanie tradycyjnych związków 
sąsiedzkich lokalnych społeczności wpływa na zmianę sposobu i stylu życia 
mieszkańców gmin. Powiat poznański stanowią: 2 gminy miejskie � Luboń 
i Puszczykowo, 8 gmin miejsko-wiejskich – Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Stęszew i Swarzędz, oraz 7 gmin wiejskich – Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne. 
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Rys. 1.2. Gminy powiatu poznańskiego na tle układu administracyjnego województwa wielkopolskiego 
Fig. 1.2. Communes of the county of Poznań in the administrative system of the Wielkopolska province 
Źródło: opracowanie autorskie na podstawie: Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, 

gminy. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2011. 
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1.3. Migracja ludności – wybrane zagadnienia 

Proces rozszerzania się miasta centralnego wynika z trwających migracji ludności. 
Zjawisko depopulacji miasta centralnego jest niepożądane. W przypadku Poznania 
proces ten trwa od ponad 30 lat3. 

 
Tabela 1.2 

Liczba ludności w gminach powiatu poznańskiego w latach 2000-2006, 
gminy miejskie M, gminy wiejskie W i gminy miejsko-wiejskie M-W 

Lp. Gmina Rodzaj 
gminy 2000 2006 Saldo % 

1 Miasto Poznań M 582 254 564 951 -17 303 -3,0 
 POWIAT POZNAŃSKI  
2 Suchy Las W 10 129 13 461 3332 32,9 
3 Czerwonak W 21 522 23 908 2386 11,1 
4 Swarzędz M-W 36 513 40 891 4378 12,0 
5 Kleszczewo W 4689 5517 828 17,7 
6 Kórnik M-W 14 955 18 917 3962 26,5 
7 Kostrzyn M-W 15 139 15 557 418 2,8 
8 Puszczykowo M 8983 9349 366 4,1 
9 Luboń M 23 589 27 142 3553 15,1 
10 Mosina M-W 23 570 25 287 1717 7,3 
11 Stęszew M-W 13 414 13 984 570 4,2 
12 Komorniki W 11 677 14 765 3088 26,4 
13 Dopiewo W 10 702 14 351 3649 34,1 
14 Buk M-W 11 622 11 921 299 2,6 
15 Tarnowo Podgórne W 16 140 18 967 2827 17,5 
16 Rokietnica W 7729 9681 1952 25,3 
17 Murowana Goślina M-W 15 107 15 777 670 4,4 
18 Pobiedziska M-W 15 038 16 464 1426 9,5 
 Powiat poznański  26 058 295 939 35 421 13,6 
 Razem  84 272 860 890 18 118 2,1 

Źródło: opracowanie autorskie. Dane: Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, 
gminy 2000. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2001; Województwo 
wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2006. Urząd Statystyczny w Poznaniu, 
Poznań 2007. 

 

                                            
3 Borucińska-Bieńkowska H., Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki 
rozwoju gmin, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 59. 
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Rys. 1.3. Gminy powiatu poznańskiego – obszary rozwoju funkcji rolniczych ze względu na 

potencjał rolny i występowanie gleb o wysokiej bonitacji 
Fig. 1.3. Communes of the Poznań county – areas of farming functions developing due to high 

farming  
Źródło: opracowanie autorskie na podstawie: Rolnictwo w województwie wielkopolskim 

w 2004, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2005. 
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Tabela 1.3 
Liczba ludności w gminach powiatu poznańskiego w latach 2006-2014, 

gminy miejskie M, gminy wiejskie W i gminy miejsko-wiejskie M-W 
Lp. Gmina Rodzaj gminy 2006 2014 Saldo % 
1 Miasto Poznań M 564 951 545 680 -19 271 -3,4 
 POWIAT POZNAŃSKI  
2 Suchy Las W 13 461 16 209 2748 20,4 
3 Czerwonak W 23 908 26 861 2953 12,4 
4 Swarzędz M-W 40 891 47 160 6269 15,3 
5 Kleszczewo W 5517 7 221 1704 30 
6 Kórnik M-W 18 917 23 817 4900 25,9 
7 Kostrzyn M-W 15 557 17 593 2036 13,1 
8 Puszczykowo M 9349 9 802 453 4,8 
9 Luboń M 27 142 30 813 3671 13,5 
10 Mosina M-W 25 287 30 500 5213 20,6 
11 Stęszew M-W 13 984 14 899 915 6,5 
12 Komorniki W 14 765 24 433 9668 65,5 
13 Dopiewo W 14 351 22 447 8096 56,4 
14 Buk M-W 11 921 12 375 454 3,8 
15 Tarnowo Podgórne W 18 967 23 985 5018 26,5 
16 Rokietnica W 9681 15 078 5397 55,7 
17 Murowana Goślina M-W 15 777 16 732 955 6,1 
18 Pobiedziska M-W 16 464 18 969 2505 15,2 
 Powiat poznański  295 939 358 894 62 955 21,3 
 Razem  860 890 904 574 43 684 5,1 

Źródło: opracowanie autorskie. Dane: Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, 
gminy 2007. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2007; Województwo 
wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2015. Urząd Statystyczny w Poznaniu, 
Poznań 2015. 

 
Tabela 1.4 

Prognoza ludności w tys. w gminach powiatu poznańskiego. Stan w dniu 31 XII 2010 
Lata 2015 2020 2025 2030 2035 

Powiat poznański 367,6 401,2 429,8 455,7 480,0 

% wzrost w stosunku 
do 2014 r. 2,4 11,8 19,8 27 33,7 

Źródło: opracowanie autorskie. Dane: Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, 
gminy 2011. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2011, s. 164. 

 
W latach 2000-2014 z Poznania ubyły 36 574 osoby, na obszary gmin stykowych 

przybyły 61 802 osoby (tabele 2 i 3). Zjawisko migracji ludności  na tereny wiejskie 
pokazuje tendencje dalszej suburbanizacji. Przemiany społeczne i gospodarcze 
zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku przebiegają z różnym nasileniem. Początkowy 
okres trwającego procesu urbanizacji terenów wiejskich przebiegał chaotycznie, bez 
poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju. Realizowany był na podstawie 
Ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 12 lipca 1984 roku (DzU z 1984 r., nr 35, 
poz. 185), następnie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku 
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(DzU z 1994 r., nr 89, poz. 415). Dopiero Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717) wprowadziła 
obecnie obowiązujące ramy prawne. Połączyła planowanie przestrzenne z zagospo-
darowaniem przestrzennym. Umożliwiła władzom samorządowym oraz lokalnym społe-
cznościom działania w czasie i przestrzeni, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

 
Rys. 1.4. Gminy powiatu poznańskiego – skala migracji ludności w latach 2000-2014 
Fig. 1.4. Commues of the Poznań county – scale of human migration in 2000-2014 
Źródło: opracowanie autorskie na podstawie: Województwo wielkopolskie. Podregiony, 

powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2001.  
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Gminy tworzące wraz z miastem centralnym obszar metropolitalny różnią od innych 
stref zurbanizowanych liczba mieszkańców oraz struktura funkcjonalna i gospodarcza. 
Atrakcyjne środowisko przyrodnicze oraz relatywnie niskie ceny terenów 
inwestycyjnych przyczyniły się do procesu rozszerzania się miasta centralnego na 
tereny gmin z nim graniczących. Lokalne samorządy wprowadziły do dokumentów 
strategicznych i planistycznych zapisy umożliwiające urbanizowanie obszarów 
wiejskich, często bez zachowania zasady zrównoważonego rozwoju. Komercjalizacja 
przestrzeni spowodowała przekształcenia terenów gruntów rolnych na tereny 
mieszkaniowe lub aktywizacji gospodarczej. Procesy rozwoju społeczno- 
-gospodarczego spowodowały między innymi znaczącą zmianę podstawowej funkcji 
wielu wsi, szczególnie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta 
centralnego. 

Gminy powiatu poznańskiego poddawane są tym przekształceniom w sposób 
szczególny, wynikający także z rozwoju połączeń komunikacyjnych. Położenie 
Poznania między Berlinem a Warszawą jest dodatkowym katalizatorem wielu działań 
inwestycyjnych i gospodarczych. Integracja Polski z krajami Unii Europejskiej w 2004 roku 
umożliwiła przyspieszenie rozwoju różnych dziedzin, w tym także na płaszczyźnie 
kultury, nauki i sztuki. Procesy społeczno-gospodarcze w gminach będących 
w obszarze oddziaływania dużego miasta stały się impulsem ich transformacji 
funkcjonalno-przestrzennej. 

Ubanizacja terenów wiejskich dotyczy szczególnie gmin graniczących z miastem 
centralnym. Na tych terenach rozwijają się także funkcje sportowo-rekreacyjne, 
usługowo-handlowe, kulturalne oraz zdrowotne. Realizacja potrzeb mieszkaniowych 
oraz sportowo-rekreacyjnych powoduje powiększające się zainteresowanie 
mieszkańców miasta terenami wiejskimi. Deficyt mieszkań zarówno na terenach miast, 
jak i gmin wiejskich spowodował dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego 
jedno- i wielorodzinnego. Proces rozszerzania się miasta centralnego na tereny gmin 
stykowych prowadzi do przekształceń obszarów gruntów rolnych na inne funkcje, 
w tym szczególnie na mieszkaniowe i aktywizacji gospodarczej. Wiele terenów 
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym stało się obszarem 
działań deweloperów. Normalizacja procesów demograficznych, społecznych 
i gospodarczych wymusza działania systemowe dotyczące urbanizacji gmin, w tym 
także czytelność i stabilność ustaw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz transparentność działań lokalnych społeczności i władz 
samorządowych. 

Modyfikowanie procesów funkcjonalno-przestrzennych na terenach gmin powinno 
przebiegać przez sporządzenie narzędzi planistycznych w postaci opracowań 
systematyzujących stan pożądanych przekształceń takich jak zdefiniowanie 
oczekiwanych i korzystnych potencjalnych kierunków przemian oraz rozwoju. 
Konieczne jest także urealnienie procesów planistycznych przez rozszerzenie 
merytoryczne badań i analiz dotyczących wpływu miasta centralnego na przemiany 
społeczno-gospodarcze oraz funkcjonalno-przestrzenne, a także dążenie do 
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równoważenia rozwoju miasta centralnego i gmin stykowych, ochrona cennych 
wartości środowiska przyrodniczego oraz zasobów kultury materialnej. Z punktu 
widzenia rysujących się w Polsce tendencji rozwoju przestrzeni zurbanizowanych, 
wynikających między innymi ze wzrostu świadomości (w tym ekologicznej, związanej 
również z budownictwem energooszczędnym, oraz edukacji w ogólnym znaczeniu), 
a także obserwowanej popularności migracji zarobkowych, niezbędne staje się 
badanie procesów przemian, głównie w celu ochrony wartości środowiska 
przyrodniczego, środowiska demograficznego i społecznego, lokalnych wartości 
kulturowych oraz tradycji narodowych. 

Syntetycznie przedstawione w artykule zagadnienia migracji ludności i przemian 
społeczno-gospodarczych gmin w strefie wpływu miasta centralnego zawężono do 
wybranych problemów ich transformacji funkcjonalno-przestrzennej. Analizując 
procesy zachodzące na terenach gmin będących w strefie oddziaływania miasta 
centralnego, możemy podjąć próbę określenia kształtujących się tendencji istotnych 
w procesach rozwoju obszarów metropolitalnych. Można przyjąć, że bez aktywnej 
działalności społeczno-gospodarczej nie rozwiną się żadne obszary funkcjonalne. 
Mieszkańcy, ich poziom wykształcenia, świadomości społecznej oraz zamożności 
stanowi największą wartość, będącą dobrą podstawą rozwoju obszarów 
funkcjonalnych. 

1.4. Konkluzja 

W gminach powiatu poznańskiego mieszkają 358 894 osoby, w latach 2000-2014 
przybyło 98 376 (37,8%) mieszkańców, natomiast z Poznania ubyło 36574 (-6,3%) 
osób. Dane te obrazują między innymi zjawisko dezurbanizacji miasta centralnego 
oraz tendencje do migracji ludności obszarów metropolitalnych z miasta centralnego 
na tereny gmin wiejskich (por. tabele 1.2 i 1.3) 

Na przyrost ludności w gminach powiatu poznańskiego ma wpływ przede 
wszystkim rozwój społeczno-gospodarczy, który przyczynił się także do wzrostu 
inwestycji i zwiększenia liczby ofert miejsc pracy. Przekształcenia funkcjonalno-
przestrzenne gmin wynikają także z rozwoju specjalnych stref aktywizacji 
gospodarczej. Procesy te spowodowały, że wiele gmin wiejskich zatraciło swój 
pierwotny rolniczy charakter. W gminach stykowych do miasta centralnego, takich jak: 
Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzędz, Czerwonak, Luboń, funkcje rolnicze 
przekształcono na sadownicze, ogrodnicze lub całkowicie zanikły. Relatywnie niskie 
ceny gruntów inwestycyjnych oferowanych na obszarach gmin wiejskich (znacznie 
niższe niż w mieście centralnym) przyczyniły się także do rozwoju terenów 
budownictwa mieszkaniowego i aktywizacji gospodarczej. 

Można przyjąć założenie, że transformacja gmin graniczących z miastem 
centralnym powoduje ich przekształcenie w dzielnice podmiejskie. Rozszerzają się 
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tereny mieszkaniowe z rozwijającą się strefą usługowo-handlową. Modernizacja, 
rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej, w tym sieci komunikacyjnej 
i transportowej, przyczyniają się do dalszej intensyfikacji urbanizacji gmin. Rozwój 
infrastruktury technicznej powoduje również wyrównywanie standardów życia 
w mieście centralnym i na terenach gmin wiejskich. Na przykładzie gmin powiatu 
poznańskiego można stwierdzić, że zachodzi szybka urbanizacja gmin będących 
w strefie oddziaływania miasta centralnego. 

Monitorowanie procesów migracji ludności z miasta centralnego na tereny gmin 
wiejskich może wpłynąć na prowadzenie przez władze samorządowe i lokalne 
społeczności prawidłowej polityki równoważenia rozwoju tych obszarów. 

Bibliografia 

1. Borucińska-Bieńkowska H.: Metropolizacja jako proces urbanizacji gmin 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty 
urbanizacji i metropolizacji, Biuro Projektu pt. UR – nowoczesność i przyszłość 
regionu, Rzeszów 2015. 

2. Borucińska-Bieńkowska H.: Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej 
aglomeracji na kierunki rozwoju gmin, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013. 

3. Schneider-Skalska G.: Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego, 
Architektura, Politechnika Krakowska, Kraków 2004. 

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r. 
(DzU nr 80, poz. 717). 

5. Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2001. Urząd 
Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2001. 

6. Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2015. Urząd 
Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2015. 

PROCES URBANIZACJI TERENÓW WIEJSKICH GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO  

Streszczenie 

Gminy powiatu poznańskiego są terenami bezpośrednio przylegającymi do miasta 
centralnego Poznania. Tworzą jego sąsiadujące otoczenie, które stało się najbliższym, 
najlepiej powiązanym komunikacyjnie obszarem intensywnych przekształceń 
funkcjonalno-przestrzennych. Gwałtowny proces rozrastania się miasta centralnego 
nastąpił po 1989 roku. Ta trwająca do tej pory z różnym natężeniem transformacja 
wpłynęła na zmiany funkcjonalno-przestrzenne polskich miast i wsi. 
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Zarówno pod względem jakości, jak i liczby występujących zjawisk okres ten można 
zaliczyć do bardzo dynamicznego w najnowszej historii kraju. Procesy zmian zarówno 
funkcjonalnych jak i przestrzennych są widoczne szczególnie na obszarach wiejskich, 
będących w strefie oddziaływania dużego miasta. Dogodny dostęp do terenów 
rekreacyjnych i sportowych oraz do zespołów i centrów handlowo-usługowych, przed- 
szkoli, szkół, ośrodków podstawowej opieki medycznej na obszarach wielu gmin 
wiejskich spowodował gwałtowny rozwój terenów mieszkaniowych. Rozbudowa 
infrastruktury technicznej radykalnie zmieniła standard życia mieszkańców wsi. Proces 
ten przyczynił się także do wzrostu atrakcyjności terenów wiejskich. Zrównanie 
poziomu życia w mieście i na wsi wpłynęło na zwiększenie liczby mieszkańców na 
wielu terenach podmiejskich. Należy podkreślić, że przekształceniom podlega nie tylko 
środowisko przyrodnicze, lecz także kulturowe i społeczne. Znikają tradycyjne formy 
zabudowy.  

Mieszkańcy miasta centralnego przenoszą na tereny wiejskie miejski styl życia. 
Próbują realizować obiekty, które nie wpisują się w krajobraz wsi wielkopolskiej. 
Szczególnie dotyczy to formy budynków, ich wielkości, kąta nachylenia połaci dachu. 
Próby wprowadzenia ładu przestrzennego w zapisach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego często natrafiają na bardzo duży opór nowych 
mieszkańców. Zagospodarowanie ogrodów przy nowo realizowanych obiektach także 
nie nawiązuje do lokalnych form przyrodniczych i krajobrazowych. Często stanowi 
rodzaj sztucznej wyspy oderwanej od otaczającej przyrody.  

URBANIZATION PROCESS OF RURAL COMMUNES OF THE COUNTY OF POZNAŃ 

Abstract 

Communes of the county of Poznań are areas adjacent to the central city of Poznań. 
Thus formed closest surroundings of the county, which offer excellent transport 
connections, have been undergoing intense functional-spatial transformations. The 
rapid process of the expansion of the city began after 1989 and has been exerting an 
influence, with different degrees of intensity, on functional-spatial changes of Polish 
cities as well as the countryside. This period, in terms of both quality and quantity of 
the phenomena that ensued, can be classified as one of the most dynamic ones in 
recent history of the country.  

Processes of both functional and spatial changes are particularly discernible in the 
countryside located in the zone of influence of a big city. Easy access to sports and 
recreation grounds, commercial complexes and shopping centres, kindergartens, 
schools, and primary care outpatient clinics in the area of numerous communes caused 
rapid development of residential areas. Expansion of technical infrastructure has 
entirely changed living standards of country dwellers. Also, the process has boosted 
attractiveness of the countryside. The similar level of living conditions in the city and 
the countryside has influenced the increase of former city dwellers in many suburban 
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areas. It should be highlighted that not only natural environment of the countryside 
undergoes transformation, but also cultural and social milieu. Traditional types of 
buildings are disappearing.  

Central city dwellers are bringing in their lifestyle and they are attempting to erect 
buildings which do not match the landscape of the Greater Poland countryside; in 
particular, the issue concerns the form of the buildings, their size and the angle of the 
roof. New dwellers often object strongly to attempts at introduction of spatial order into 
local provisions of local spatial management plans. In addition, landscape designs do 
not refer to local environment and landscape, thus constituting artificial islands in 
contrast to their surroundings. 
 
 
 
 
 
 
 



Iwona KINIORSKA4 

2. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

2.1. Wprowadzenie 

Współcześnie polskie obszary wiejskie cechuje duże zróżnicowanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego, widoczne również w obrębie poszczególnych regionów. 
Jak zauważa A. Rosner (2010, s. 25), dysproporcje w rozwoju obszarów wiejskich są 
wynikiem nakładania się na siebie dwóch czynników: tradycyjnego, związanego 
z historycznymi granicami (głównie rozbiorowymi i przesunięciem granic po II wojnie 
światowej), oraz względnie nowszego, opartego na położeniu obszarów wiejskich 
wokół większych ośrodków miejskich. Czynniki te spowodowały tworzenie się 
dystansu w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy obszarami lepiej i gorzej 
rozwiniętymi, co skutkowało narastaniem nierówności społecznych. Obecnie 
obserwuje się wzrost zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych 
problematyką nierówności społecznych, które wynikają między innymi z pogłębiającej 
się przepaści pomiędzy dobrze sytuowaną a biedniejszą częścią społeczeństwa 
(Kiniorska, Brambert, 2016, s. 96).  

Celem badawczym opracowania była ocena zróżnicowania nierówności 
społecznych obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Nierówności te 
analizowano w kategoriach społeczno-gospodarczych. Zakres czasowy 
przeprowadzonej analizy objął lata 2009-2014. Podstawowe źródło informacji 
statystycznej stanowiły dane z Banku Danych Lokalnych GUS. Badaniem objęto 
wszystkie gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Łącznie zbadano 97 
jednostek przestrzennych. W określeniu zróżnicowania nierówności społecznych 
zastosowano obiektywne mierniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą 
obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego w 2009 i w 2014 r. Są to: 

� X1. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym 
� X2. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym 
� X3. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców 
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� X4. Współczynnik skolaryzacji brutto – szkoła podstawowa 
� X5 Współczynnik skolaryzacji brutto – gimnazjum 
� X6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 
� X7.Pracujący na 1000 ludności 
� X8 Wydatki na 1 mieszkańca 
� X9. Zasięg korzystających z placówek pomocy społecznej 

Poza kryterium merytorycznym na wybór wskaźników wpłynęły niewysoka 
wzajemna korelacja zmiennych, a także warunek dostępności informacji statystycznej. 
Wymienionymi miernikami posłużono się, dokonując grupowania hierarchicznego 
metodą minimalnej wariancji Warda. Grupowanie hierarchiczne tą metodą należy do 
grupy procedur G.M. Lance´a, W.T. Williamsa i J.H. Warda. W metodzie Warda 
odległości między skupieniami są tworzone przez: wyznaczenie środków ciężkości dla 
skupień, wskazanie odległości od nich dla danych obiektów, a potem sumowanie tych 
odległości. Im bardziej elementy są do siebie podobne, tym wcześniej ulegają 
połączeniu, kształtując hierarchię podobieństw, gdzie skupienia niższego rzędu 
wchodzą w skład agregacji rzędu wyższego. Pełny algorytm aglomeracyjny ukazuje 
E. Nowak (2004, s. 72).  

Z reguły w klasyfikowaniu metodą Warda należy mieć na względzie, aby podział 
końcowy był optymalny, tj. liczba wyróżnionych podzbiorów � niezbyt duża, same 
podzbiory � dobrze wyodrębnione i spójne wewnętrznie. Wziąwszy za podstawę 
klasyfikacji bliskie sąsiedztwo elementów, można uzyskać podzbiory gmin bardzo do 
siebie podobnych, ale równocześnie niektóre regiony mogą być skupieniami 
jednoelementowymi, wpływając na pogorszenie efektywności grupowania, zwłaszcza 
gdy nie ma wyraźnego uzasadnienia ich odmienności. Ostatecznie uwzględniono 
podział o odległości wiązań na wysokości 3,0, wydzielając w 2009 r. 3 agregaty 
obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego, natomiast w 2014 r. 4 agregaty. Należy 
dodać, że skupienia na tym poziomie grupowania zinterpretowano w kolejności 
wynikającej z najkrótszych (rosnących) odległości euklidesowych między 
klasyfikowanymi obiektami. Uszeregowania homogenicznych skupień (wg minimalnej 
zmienności wewnątrz badanych jednostek) zostały opracowane przy wykorzystaniu 
pakietu Statistica 12. 

2.2. Nierówności społeczne w literaturze przedmiotu 

Zainteresowanie problematyką nierówności społecznych wzrosło w drugiej połowie 
ubiegłego wieku. Tematyka ma charakter interdyscyplinarny, stąd znajduje się 
w obszarze badań prowadzonych m.in. przez przedstawicieli ekonomii, socjologii, 
a  także geografii. Współcześnie, wśród innych, także prace A. Atkinsona (2015), 
K. Galbraitha (2016), B. Milanovicia (2016), Piketty`ego (2001, 2015) przyczyniły się 
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do znacznego poszerzenia naszych horyzontów i wiedzy empirycznej. Przegląd 
literatury polskiej wskazuje, że kwestie nierówności społecznych pojawiają się przy 
okazji analizy społecznych konsekwencji przemian następujących w Polsce w latach 
90. ubiegłego wieku, które spowodowały postępujące rozwarstwienie ekonomiczne 
i wzrastającą dezintegrację społeczną. Nierówności występują nie tylko pomiędzy 
grupami społeczno-ekonomicznymi, lecz zaznaczyły się bardzo wyraźnie także 
w  układach przestrzennych.  

Należy zwrócić uwagę na odmienność przebiegu procesów związanych 
z nierównościami społecznymi w miastach i na obszarach wiejskich. Obszary wiejskie 
w Polsce są silnie zróżnicowane pod względem ekonomicznym, społecznym 
i  strukturalnym. Najważniejszymi kryteriami silnie zaznaczającej się polaryzacji 
przestrzennej są uwarunkowania wynikające z lokalizacji geograficznej (oś centrum-
peryferie) i historycznej (oś wschód-zachód). Współcześnie kryterium centrum-
peryferie stanowi tendencję silniejszą. Według P. Łysonia (2007, s. 15) na sytuację na 
obszarach wiejskich, oprócz czynników związanych z rolnictwem i gospodarką 
żywieniową, istotnie wpływają również m.in. ograniczenie szans edukacyjnych, mała 
atrakcyjność inwestycyjna, peryferyjność, słabsza dostępność usług publicznych oraz 
niedobory lokalnej infrastruktury. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne w miastach 
Polski są już prawie od kilkudziesięciu lat przedmiotem różnych badań i analiz. 
W ostatnim dwudziestoleciu uwagę koncentrowano na konsekwencjach transformacji 
społecznej, gospodarczej i politycznej zainicjowanej w Polsce po 1989 r. 
Powszechnym zjawiskiem w skali wszystkich krajów Europy Centralnej podlegającej 
transformacji jest przewartościowanie dotychczasowej hierarchii społecznej 
i radykalny wzrost zróżnicowań społecznych widocznych w wymiarze przestrzennym. 
Szersze zainteresowanie problematyką nierówności społecznych w badaniach 
geograficznych rejestruje się od połowy lat 90. ubiegłego wieku.  

Wśród najczęściej podejmowanych zagadnień nierówności społecznych 
znajdujemy takie, jak: 

� teorie i koncepcje nierówności społecznych, 
� obszary nierówności społecznych, w tym nierówności dochodowe, w dostępie 

do edukacji, kultury, zdrowia, pracy, 
� wielowymiarowość nierówności społecznych, 
� marginalizacja społeczna i jej skutki przestrzenne, 
� nowe obszary generowania nierówności – wykluczenie cyfrowe. 
Wiele z tych zagadnień stanowi przedmiot zainteresowań zarówno socjologów, jak 

i geografów. Szczególnie wpływ na rodzaj podejmowanych zagadnień miał okres 
transformacji. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej w kierunku gospodarki 
rynkowej oznaczało antyegalitarny zwrot w zasadach podziału dochodu społecznego. 
Proces przebudowy systemowej był uważnie śledzony przez polskich badaczy 
(Kiniorska, 2012, s. 73). 
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2.3. Grupowanie świętokrzyskich obszarów wiejskich metodą Warda 

Wpływ czynnika ludzkiego na rozwój obszaru jest niepodważalny. Wyraża się on 
m.in. przez potencjał demograficzny oraz aktywność ekonomiczną danego regionu. 
W  kontekście czynnika demograficznego podstawowe znaczenie mają stan 
zaludnienia i jego zmiany, przyrost naturalny, migracje. Obszar województwa 
świętokrzyskiego wyludnia się, przy czym dominuje tu tradycyjny typ depopulacji, 
wywołany głównie odpływem migracyjnym. Jednak we wschodniej i południowej części 
badanego terenu nowy, bardziej niebezpieczny typ depopulacji powodowany jest 
w dużej mierze ubytkiem naturalnym, co w konsekwencji oznacza powolne wymieranie 
tych obszarów (Miszczuk, Smętkowski, Płoszaj, Celińska-Janowicz, 2011, s. 97). 
Systematyczny, selektywny pod względem wieku i płci odpływ migracyjny powoduje, 
że na skutek zmniejszania się populacji kobiet w wieku rozrodczym głównym 
czynnikiem depopulacyjnym staje się ubytek naturalny. Jest to zaawansowana faza 
depopulacji, którą znacznie trudniej powstrzymać niż tę, w której głównym czynnikiem 
sprawczym jest odpływ migracyjny. Niewystarczające są także działania hamujące 
odpływ migracyjny, ponieważ konieczne są zmiany struktury wieku i płci oraz działania 
pronatalistyczne. W rezultacie depopulacja tego typu może mieć charakter 
nieodwracalny (Miszczuk, Smętkowski, Płoszaj, Celińska-Janowicz, 2011, s. 98). 

Okres transformacji uruchomił wiele zjawisk sprzyjających rozwojowi obszarów 
wiejskich, ale także uaktywnił liczne negatywne procesy o charakterze społeczno-
gospodarczym. W latach 90. XX w. w województwie świętokrzyskim odnotowywano 
spadek zaludnienia. Znacznie zmalała rola przyrostu naturalnego w kształtowaniu 
liczby ludności na obszarach wiejskich. Z kolei w drugiej połowie lat 90. ubiegłego 
wieku rejestrowano wzrost napływu ludności na obszary wiejskie w pobliżu miast 
(głównie wokół stolicy województwa). Niepokojącym zjawiskiem jest proces starzenia 
się ludności, odnotowywany zwłaszcza w gminach położonych w północnej 
i południowej części województwa (Kiniorska, Wrońska, 2004). Wpływ procesów 
demograficznych na zjawiska gospodarcze wiąże się przede wszystkim 
z koniecznością zapewnienia odpowiedniego stanu i jakości zasobów kapitału 
ludzkiego, niezbędnego do utrzymania lub poprawy pozycji konkurencyjnej we 
współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Utrata tego kapitału może ograniczyć 
endogenne możliwości rozwojowe i zmniejszać atrakcyjność inwestycyjną danego 
regionu, także na skutek kurczenia się rynku zbytu (Miszczuk, Smętkowski, Płoszaj, 
Celińska-Janowicz, 2011, s. 99).  

Prognozy ludnościowe GUS zakładają dalszy ubytek zaludnienia województwa, i to 
w tempie szybszym niż przeciętnie w kraju. Liczba mieszkańców obszarów wiejskich 
woj. świętokrzyskiego zmniejszy się o 4% w 2025 r. (w stosunku do 2010 r. polska 
wieś odnotuje wzrost o 1,4%), a w 2035 r. będzie na nich żyć prawie 9% ludności mniej 
niż w 2010 r. (w Polsce spadek liczby ludności wiejskiej wyniesie 1,1%). W całym 
województwie do 2035 r. potencjał demograficzny obniży się o 15% (w kraju o 5,8%) 
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(Kamińska, 2012, s. 234). Powstaje zatem pytanie: w którym kierunku podąża rozwój 
społeczno-gospodarczy wsi świętokrzyskiej, gdy weźmie się pod uwagę zjawisko 
kurczenia się zasobów ludzkich, oraz w jakim stopniu uwarunkowania gospodarczo- 
-infrastrukturalne stymulują popyt na różnego rodzaju usługi i zapotrzebowanie na 
pracowników o określonym profilu wykształcenia? 

Przeprowadzona analiza skupień, oparta na hierarchicznej metodzie minimalnej 
wariancji Warda, pozwoliła wydzielić w 2009 r. 3 skupienia (A, B, C) obszarów 
zróżnicowanych pod względem nierówności społecznych w ramach cech społeczno-
ekonomicznych. Z kolei w 2014 r. wyznaczono 4 skupienia (A, B, C, D) obszarów 
wiejskich o różnym poziomie nierówności społecznych. 

Dendrogram stopnia podobieństwa obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego, 
sporządzony ze względu na zróżnicowanie nierówności społecznych w 2009 r., 
wykazał, że pierwsze wydzielenie A utworzyło 11 gmin (m.in. Busko-Zdrój, Morawica, 
Połaniec, Sitkówka-Nowiny, Staszów). Częściowo są to tereny, które stanowią 
pierwszy bezpośredni pierścień strefy podmiejskiej Kielc (rys. 2.1).  

 
* Nazwy obszarów wiejskich według co drugiej wartości na skali. 
 
Rys. 2.1. Aglomeracja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego ze względu na 

zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w 2009 r. za pomocą metody Warda 
Fig. 2.1. Agglomeration of Swietokrzyskie's voivodeship rural areas due to socio-economic 

diversity in 2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Pozostałe obszary są zlokalizowane w bezpośredniej strefie oddziaływania 
ośrodków o znaczeniu subregionalnym z wyspecjalizowanymi funkcjami, m.in. uzdro-
wiskową (Busko-Zdrój) lub przemysłową (Połaniec). Jej jednostki są najbardziej 
podobne (skupienie najmniej zróżnicowane) pod względem obranych cech, 
a zadecydowały o tym (według bilansu wartości w zbiorze powyżej średniej dla 
populacji) najbardziej pozytywne, ponadprzeciętne mierniki dotyczące uwarunkowań 
demograficznych (X1, X2, X3). Odnotowano w nich również korzystne parametry rynku 
pracy (X7) i niskie wartości zasięgu korzystających z placówek pomocy społecznej (X9). 
W analizowanych gminach stwierdzono korzystny niski odsetek bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (X6). Co ciekawe, gminy te 
ujemnie cechuje najniższy (w ¾ poniżej średniej) współczynnik skolaryzacji brutto 
w gimnazjum (X5). 

W drugim grupowaniu (B) wyznaczono 42 gminy. Były to przede wszystkim obszary 
położone w północnej części województwa, południowo-zachodniej i południowo-
wschodniej części powiatu kieleckiego oraz kilka gmin położonych peryferyjnie na 
granicy województwa. Grupowanie utworzyły wsie o niższych wskaźnikach 
rozwojowych i pogłębiających się nierównościach społecznych opisywanych cechami 
ekonomicznymi. Wydzielone skupienie odznaczało się podobieństwem pod względem 
korzystnego poziomu wskaźnika przyrostu naturalnego (X3), wysokiego współczynnika 
skolaryzacji brutto w gimnazjum (X5), przy dużym udziale bezrobotnych w grupie 
zdolnej do pracy (X6) oraz wysokim poziomie korzystających z placówek opieki 
społecznej (X9). Niekorzystne parametry rynku pracy wynikają ze specyfiki obszarów 
wiejskich, w których strukturę funkcjonalną kształtowało do początku lat 90. ubiegłego 
wieku zatrudnienie w przemyśle. 

Skupienie C było podobne ilościowo do poprzedniego, gdyż zostało utworzone 
przez 44 jednostki (położone w południowej oraz wschodniej części województwa 
i północnej części powiatu kieleckiego). Wpływ na strukturę tego skupienia wykazały 
najsłabsze cechy demograficzne (X1–X3). Jednocześnie w tych gminach 
zarejestrowano najlepsze proporcje osób bezrobotnych względem zasobów ludności 
zdolnej do pracy (X6). Należy zaznaczyć, że są to tereny o dominującej funkcji rolniczej 
i w takim przypadku mamy do czynienia z tzw. bezrobociem ukrytym, którego nie 
pokazują ogólnodostępne statystyki. 

Badania prowadzone w 2009 r. wskazały, że nierówności społeczne w obrębie 
wybranych cech społeczno-gospodarczych były najwyższe na obszarach wiejskich 
położonych peryferyjnie w powiecie kieleckim oraz na terenach rolniczych południowej 
części woj. świętokrzyskiego. 

W 2014 r. dla 91 z 97 gmin zanotowano przesunięcia w ramach wyznaczonych 
skupień (rys. 2.2). W grupie A, o najmniejszej zmienności struktury, najbardziej 
podobne do siebie ponad 35% wsi pochodziło ze skupienia B, wydzielonego w 2009 r. 
W skupieniu tym znajdowały się gminy północnej części województwa oraz pasmowo 
położone obszary północno-wschodniej części świętokrzyskiego. W grupie A, 
o  najmniejszej zmienności struktury, najbardziej podobnych do siebie stało się 
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przestrzenie 15 gmin. Ustanowione zostały przez obszary porównywanej (z 2009 r.) 
agregacji B: 15 gmin z B (czyli 35,7% grupy B z 2009 r.) przeszło wyżej do A (2014 r.); 
w tym 9 gmin wiejskich, a 6 gmin miejsko-wiejskich (w tym 1 ośr. powiatowy); grupa 
najbardziej do siebie podobna, charakteryzująca się najmniejszą zmiennością cech. 
Na najgorsze (statystycznie) uwarunkowania omawianego skupienia na tle 
pozostałych wpłynęły w największym stopniu (według bilansu wartości w zbiorze 
powyżej średniej dla populacji): najmniejsze wydatki na 1 mieszkańca (X8), największy 
udział bezrobotnych w grupie zdolności do pracy (X6), duży zasięg czynionej pomocy 
społecznej (X9).  

 
* Nazwy obszarów wiejskich według co drugiej wartości na skali. 
 
Rys. 2.2. Aglomeracja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego ze względu na 

zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w 2014 r. za pomocą metody Warda 
Fig. 2.2. Agglomeration of Swietokrzyskie's voivodeship rural areas due to socio-economic 

diversity in 2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Jeśli chodzi o drugą koncentrację (B), utworzyło ją 19 gmin. Z grupy C 15 gmin 

(czyli 34% skupienia 2009 r.) przeszło do mniej zróżnicowanego skupienia B, 4 nie 
zmieniły grupowania. Były to przede wszystkim gminy wiejskie. Przyporządkowanie do 
tego skupienia było wypadkową podobieństw pod względem niekorzystnego 
współczynnika zatrudnienia (X7), największego udziału osób w gospodarstwach 
domowych korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem (X9), ale też 
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dobrej sytuacji związanej z poziomem bezrobocia wśród ludności w wieku 
produkcyjnym (X6). Z kolei najlepszą agregację w kontekście użytych wskaźników 
stanowiło mniejsze skupienie C. Jego skład został zdeterminowany przez wszystkie 
gminy najlepszego i najbardziej spójnego agregatu A (z 2009 r.). Cała grupa A (z 2009 r.), 
czyli 11 gmin, przeszła do grupy C (2014 r.); można uznać zwiększenie zróżnicowania 
między nimi; 2 gminy dołączyły z agregatu C w 2009 r.; w grupie � więcej gmin miejsko-
wiejskich (8), w tym aż 6 powiatowych ośrodków, mniej gmin wiejskich (5). Odznaczyły 
się najbardziej pozytywnymi, ponadprzeciętnymi miernikami ujętymi w badaniu. Można 
uznać, że do 2014 r. nastąpiło zwiększenie zróżnicowania między nimi. Układ ten, choć 
mniej spójny, w dalszym ciągu dotyczył najsilniejszych i nieprzeciętnych właściwości 
społeczno-gospodarczych, którego elementy wykazały jasne analogie w odniesieniu 
do tych samych kierunków cech co 5 lat wcześniej: ludnościowych: (X1–X3) i rynku 
pracy (X7). Grupa przedstawia dodatkowo najmniejszy wobec reszty udział 
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (X6), lecz 
najniższy współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych (X5). 

Największa, a zarazem druga w ramach rozwoju zbiorowość mieściła się 
w ostatnim skupieniu (D), liczyła 50 obszarów gmin, z czego najwięcej to jednostki 
wiejskie. Widoczny był niemal wyrównany udział w nowym skupieniu D grup B (23-
55% z B w 2009 r.) i C (27-61% z C w 2009 r.). Grupę tę utworzyło 41 gmin wiejskich, 
9 miejsko-wiejskich, w tym 1 ośrodek powiatowy. Układ ten został najbardziej 
uwarunkowany wpływem 2 cech – miały dosyć niski poziom partycypacji mieszkańców 
odpowiednio w poszukiwaniu zatrudnienia przez rejestrację (X6), a druga cecha to 
wykorzystywanie wsparcia z funduszy społecznych budżetu samorządów lokalnych 
(X9). W 2014 r. heterogeniczność pomiędzy tymi aglomeracjami jest większa 
w  porównaniu z 2009 r. Są powiązane w wydzielone agregaty na różnych 
odległościach wiązania � można mówić o narastających nierównościach w obrębie 
wydzielonych skupień. Gminy tego zbioru mieszczą się w każdym powiecie 
województwa, ale najwięcej w jego północnym i południowym podregionie. Agregat ten 
został najbardziej uwarunkowany wpływem takich wysokich parametrów jak 
współczynniki skolaryzacji brutto na obu szczeblach (X4–X5). Można stwierdzić, że 
w badanych latach zwiększyła się niejednorodność tych gmin województwa, które na 
początku okresu stanowiły trzon skupienia tożsamego względem średniej rangi. 

W 2014 r. nastąpiło zwiększenie heterogeniczności w obrębie wydzielonych 
skupień, co świadczy o wzroście niespójności w grupach pod względem cech 
społeczno-gospodarczych. Można wnioskować, że pogłębieniu uległo zróżnicowanie 
nierówności społecznych nie tylko pomiędzy grupami, lecz także w obrębie 
wyróżnionych skupień.  

Analizując przestrzenne zróżnicowanie nierówności społecznych w obszarze 
wybranych cech społeczno-ekonomicznych, można wskazać określone tendencje. 
W 2009 r. zauważa się pewną prawidłowość, która jest konsekwencją oddziaływania 
pobliskich ośrodków miejskich na otaczające obszary wiejskie (rys. 2.3). 
Najkorzystniejszymi parametrami i w konsekwencji najniższym poziomem nierówności 



37 
 
społecznych cechowały się gminy położone wokół stolicy województwa i ośrodków 
subregionalnych. Rozkład przestrzenny pozostałych skupień pozwolił wydzielić zwarty 
obszar północnych wsi o niekorzystnych wartościach badanych cech, przede 
wszystkim z zakresu zjawisk demograficznych i rynku pracy. Drugim obszarem były 
gminy południowej części województwa, często zaliczane do terenów depopulacyjnych 
ze wszystkimi wynikającymi z tego zjawiska konsekwencjami społecznymi i ekono-
micznymi.  

 
Rys. 2.3. Grupowanie obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego według minimalnej 

wariancji Warda w 2009 r. 
Fig. 2.3. Grouping rural areas in Swietokrzyskie voivodeship according to Ward's minimal 

variance in year 2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

W 2014 r. duże rozwarstwienie społeczno-gospodarcze na wsi uległo jeszcze 
większemu zróżnicowaniu (rys. 2.4). Wyraźnie zaznaczył się podział terenów wiejskich 
na trzy obszary: podmiejskie, przejściowe i peryferyjne. Tereny przejściowe – 
zlokalizowane głównie w centrum województwa, w powiecie kieleckim – przedstawiały 
największy potencjał rozwojowy. Dominowały w nim gminy o funkcjach pozarolniczych, 
wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Jednostki podmiejskie to bezpośrednie zaplecze 
większości świętokrzyskich miast, o dobrym poziomie rozwoju oraz największej 
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homogeniczności charakterystyk społeczno-ekonomicznych. Jako obszary najlepiej 
rozwijające się, są zasilane przez migrantów zarówno z miast, jak i odległych obszarów 
wiejskich. Oznacza to, że peryferyjnie położone obszary wiejskie tracą najlepiej 
wykształconą młodą część ich mieszkańców (Rosner, 2011, s. 39). Dlatego też 
obszary peryferyjne, położone w południowej części województwa lub na peryferiach 
powiatów, cechowały się negatywnymi zjawiskami dotyczącymi uwarunkowań 
demograficznych i ekonomicznych. Są to obszary najbardziej narażone na dalsze 
pogłębianie się nierówności społecznych w stosunku do pozostałych terenów wiejskich 
województwa świętokrzyskiego. Jak wskazały badania prowadzone przez 
W. Kamińską (2011, s. 244), w przypadku gmin położonych peryferyjnie na obecnym 
etapie rozwoju nawet bardzo korzystny poziom więzi pomostowych i wiążących nie 
gwarantuje ani w żaden sposób nie wywołuje sukcesu gospodarczego. Peryferyjność 
skazuje jednostki przestrzenne na wiejską biedę. Jest szczególnie źle, gdy dodatkowo na 
takich terenach dominuje rolnictwo indywidualne, drobnoskalowe i drobnotowarowe. 

 
Rys. 2.4. Grupowanie obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego według minimalnej 

wariancji Warda w 2014 r. 
Fig. 2.4. Grouping rural areas in Swietokrzyskie voivodeship according to Ward's minimal 

variance in 2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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2.4. Podsumowanie 

Badany region województwa świętokrzyskiego cechuje się wyraźnymi 
zróżnicowaniami wewnątrzregionalnymi. Biegunami wzrostu poza stolicą 
województwa są uzupełniające sieć osadniczą ośrodki subregionalne (np. Busko-
Zdrój, Połaniec). Przeprowadzone badania wskazały na rosnące dysproporcje 
pomiędzy obszarami wiejskimi, w których dominujące znaczenie mają funkcje 
przemysłowe i mieszkaniowe, a obszarami o funkcjach rolniczych, zlokalizowanych 
peryferyjnie w stosunku do tzw. biegunów wzrostu w regionie. Podziały te nie ulegają 
zmniejszeniu, a nawet w wielu przypadkach się pogłębiają (obszary peryferyjne 
zlokalizowane w częściach południowej, północno-wschodniej i zachodniej 
województwa świętokrzyskiego). Generalnie nierówności społeczne na obszarach 
wiejskich są duże. Badania wskazały, że zwiększyło się zróżnicowanie wewnątrz 
wydzielonych grup obszarów podobnych pod względem badanych cech społeczno-
ekonomicznych. 
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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Streszczenie 

Celem opracowania było wyjaśnienie nierówności społecznych pod względem cech 
społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. 
Zakres czasowy badań objął lata 2009-2014. Podstawowym źródłem informacji były 
dane z Banku Danych Lokalnych. W analizie zastosowano metodę minimalnej 
wariancji Warda. Rezultatem przeprowadzonego postępowania badawczego była 
klasyfikacja gmin według poziomu zróżnicowania nierówności społecznych. 
Generalnie zaznaczył się podział regionu na części: centralną, wraz z przewagą 
terenów skupionych wokół ośrodków miejskich, ale najmniej spójną wewnętrznie, oraz 
peryferyjną (północny-wschód, południe i zachód) – słabiej rozwiniętą, o dużym 
podobieństwie w strukturze. 
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SOCIAL INEQUALITIES IN RURAL AREAS 
OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP 

Abstract 

The goal of this study was to present of social inequalities in rural areas of the 
Świętokrzyskie Voivodeship. It focused on the period of 2009-2014. The study was 
primarily based on the data obtained from the Local Data Bank which was analyzed 
with Ward's minimum variance method It produced the classification of gmmas 
according to the level of diversification of social inequalities. In general, the region was 
divided into two parts: central - with majority of locations surrounding urban areas, the 
least coherent and peripheral (the North-East, South and West) – less developed, with 
similar structure. 



Anna RUNGE5 

3. ZRÓŻNICOWANIE DEMOGRAFICZNE OBSZARÓW WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

3.1. Wprowadzenie 

Obszary wiejskie w Polsce do końca lat 80. XX wieku były peryferiami, 
drenowanymi przez miasta z zasobów ludnościowych, a zwłaszcza z młodej ludności 
wkraczającej na rynek pracy. Skutki powojennego – a na niektórych terenach znacznie 
dłuższego, historycznego – odpływu mieszkańców wsi do miast, jako składowej 
procesu urbanizacji, są dla obszarów wiejskich wieloaspektowe (Eberhardt 1989, 
Potrykowska 2007). Przejawiają się one nie tylko w ubytku zaludnienia, lecz także 
w deformacji struktur demograficznych (zwłaszcza płci i wieku), niedorozwoju kapitału 
ludzkiego czy w słabym rozwój infrastruktury. W latach 90. XX w. nastąpiło odwracanie 
kierunków migracji (z miast na wieś), z jednej strony, wskutek załamania miejskich 
rynków pracy, a z drugiej � w wyniku postępujących zmian stylu życia. W szerszym 
kontekście odpływ ludności z miast na wieś należy traktować jako intensyfikację 
procesu suburbanizacji (Lisowski 2005, Krzysztofik i in. 2017). Migracja z miasta na 
wieś polega najczęściej na zmianie miejsca zamieszkania przy zachowaniu więzi 
funkcjonalnych z miastem (miejsce pracy, miejsce zaspokajania potrzeb). Rzadziej 
towarzyszy jej zmiana miejsca pracy, powodująca wzrost aktywności ekonomicznej 
i społecznej lokalnej społeczności wiejskiej. Badania prowadzone w różnych 
obszarach kraju pozwalają wskazać określone sytuacje modelowe integracji 
imigrantów z lokalnymi społecznościami wiejskimi (Kotus 2005). Zdaniem wielu 
badaczy (Pawlak 2012, Bański 2014, Kurek i in. 2014) migracja z miast na wieś 
stwarza szansę łagodzenia problemów rozwojowych obszarów wiejskich. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że punktem wyjścia w kształtowaniu perspektyw rozwojowych 
obszarów wiejskich jest identyfikacja dotychczasowych tendencji przemian 
demograficzno-społecznych, ich zróżnicowań terytorialnych czy też stopnia powiązań 
między przeobrażeniami ludnościowymi a gospodarczymi, co najczęściej 
odzwierciedla się w obrębie determinant lokalnych rynków pracy (Stanny 2012a).  

                                            
5 Dr hab. Anna Runge, Uniwersytet Śląski. 
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Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu są obszary wiejskie województwa 
śląskiego, celem zaś jest próba identyfikacji podstawowych zróżnicowań 
demograficznych owych obszarów, co powinno stanowić istotną przesłankę 
w formułowaniu celów rozwoju lokalnego. Województwo śląskie od lat stanowi 
przedmiot licznych badań ludnościowych. W próbach ich syntetycznego omówienia 
dominują prace dotyczące złożonych układów osadniczych (konurbacja katowicka, 
rybnicka, aglomeracja Bielska-Białej, Częstochowy) przy wyraźnie mniej licznej 
reprezentacji opracowań na temat obszarów wiejskich. Dopiero kwestia 
wieloaspektowego kurczenia się miast, słabego uwidaczniania się suburbanizacji 
zewnętrznej na rzecz suburbanizacji wewnętrznej i przeniesionej (Runge, Krzysztofik, 
Spórna 2011) spowodowała nieco bardziej ożywioną dyskusję na temat obszarów 
wiejskich województwa śląskiego (Hyski 2008).  

3.2. Rozmieszczenie ludności wiejskiej  

Obszary wiejskie województwa śląskiego obejmują 69,3% jego powierzchni, 
a zamieszkiwane są przez 1043 tys. mieszkańców, tj. 22,7% ogółu ludności 
województwa. Udział ten powoli, lecz systematycznie wzrasta (tab. 3.1). Wieś staje się 
coraz bardziej atrakcyjna do zamieszkania, gdyż dzięki gęstej sieci miast oraz gęstej 
sieci komunikacyjnej w województwie śląskim można mieszkać na wsi, a pracować 
w mieście.  

W 2006 roku codzienne dojazdy do pracy w miastach woj. śląskiego podejmowało 
356,0 tys. pracowników, co stanowiło 19,3% ogółu dojazdów do pracy do wszystkich 
miast w Polsce i dawało województwu śląskiemu pierwsze miejsce w kraju przed 
województwami mazowieckim � 279,8 tys. dojeżdżających do pracy w miastach 
(tj. 15,2% dojazdów ogólnopolskich), wielkopolskim – 186,9 tys. (10,1%) czy 
małopolskim � 180,7 tys. (9,8%) (Kruszka 2010). Same Katowice stanowiły miejsce 
pracy dla 104,2 tys. osób mieszkających poza tym miastem. Jednak należy pamiętać, 
że w woj. śląskim duży udział stanowią przemieszczenia pracownicze pomiędzy 
miastami. Codzienne wyjazdy do pracy z obszarów wiejskich województwa śląskiego 
podejmowało 135,0 tys. osób, w tym z gmin wiejskich konurbacji katowickiej 22,0 tys. 
pracowników (Runge A., 2014). 

Rozmieszczenie ludności wiejskiej w obrębie województwa jest dość 
nierównomierne, gdyż ponad połowę tej ludności (53,2%) skupiają podregiony bielski 
i częstochowski. Jednak o ile liczba ludności wiejskiej podregionu bielskiego wzrasta, 
o tyle podregion częstochowski wykazuje pod tym względem tendencję malejącą.  
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Tabela 3.1 
Zmiany udziału ludności wiejskiej w zaludnieniu województwa śląskiego                                                      

w latach 1999-2014 

Wyszczególnienie 
1999 2007 2014 

liczba ludności 
ŚLĄSKIE ogółem 4 776 856 4 654 115 4 585 924 
MIASTA razem 3 786 852 3 647 193 3 542 874 
WIEŚ razem 990 004 1 006 922 1 043 050 
 % udział zaludnienia 
ŚLĄSKIE ogółem 100,0 100,0 100,0 
MIASTA razem 79,3 78,4 77,3 
WIEŚ razem 20,7 21,6 22,7 
 gęstość zaludnienia (osoby/km2) 
ŚLĄSKIE ogółem 389 377 372 
MIASTA razem 1014 962 935 
WIEŚ razem 116 118 122 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
 

Rozpatrując rozmieszczenie ludności wiejskiej na poziomie powiatów, należy 
stwierdzić, że połowa ludności wiejskiej województwa śląskiego (51,7%) zamieszkuje 
na obszarze zaledwie 5 powiatów: żywieckiego, częstochowskiego, bielskiego, 
cieszyńskiego i pszczyńskiego. W 2014 roku spośród 118 gmin wiejskich województwa 
śląskiego aż w 20 gminach liczba ludności przekraczała 13 tys. mieszkańców. 
Stanowią one 16,9% liczby gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 20,3% powierzchni 
obszarów wiejskich województwa, a zamieszkuje je 30,4% ludności wiejskiej. 
Największy udział w zaludnieniu mają gminy powiatu bielskiego: Jasienica, Porąbka, 
Wilamowice, Wilkowice, skupiające łącznie 6,3% ludności wiejskiej województwa, 
a także pszczyńskiego, gdzie na 3 duże gminy � Pszczyna, Pawłowice, Miedźna � 
przypada 5,7% ludności wiejskiej województwa. Z kolei gminy Węgierska Górka, 
Łodygowice, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz w powiecie żywieckim zamieszkuje 5,3% 
ludności wsi województwa. Liczbę ok. 13 tys. ludności mają także po 2 gminy 
z powiatów cieszyńskiego (Zebrzydowice, Goleszów), wodzisławskiego (Gorzyce, 
Godów) i częstochowskiego (Mykanów, Kłomnice). Natomiast w obrębie powiatów 
tarnogórskiego (Zbrosławice), kłobuckiego (Wręczyca Wielka) i rybnickiego 
(Czerwionka-Leszczyny) tak duże zaludnienie wykazują tylko pojedyncze gminy.  

W strukturze wielkości zaludnienia gmin wiejskich największą liczbę ludności, 
przekraczającą 20 tys. osób w 2014 roku, miały gminy Pszczyna, Jasienica i Gorzyce, 
skupiające łącznie 69,6 tys. mieszkańców wsi, tj. 6,7% ludności wiejskiej województwa 
(tab. 3.2). Do gmin o zaludnieniu sięgającym 15-19,9 tys. osób należało 6 gmin: 
Pawłowice, Wręczyca Wielka, Miedźna, Zbrosławice, Węgierska Górka i Porąbka 
zamieszkałych przez 98,1 tys. osób, tj. 9,4% ogółu ludności wiejskiej województwa. 
W strukturze wielkościowej zdecydowanie dominowało 36 gmin o zaludnieniu 10-15 tys. 
mieszkańców skupiających łącznie 41,7% ogółu mieszkańców wsi województwa na 
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30,3% jego obszarów wiejskich. W największej liczbie 51 gmin zaludnienie kształtuje 
się w granicach 5-10 tys. mieszkańców, lecz łącznie jest to 33,9% ludności wiejskiej 
województwa.  
 

     Tabela 3.2 
Zróżnicowanie wielkości zaludnienia gmin wiejskich województwa śląskiego                            

w latach 1999-2014 
Wielkość 

zaludnienia  
w tys. osób 

Liczba 
gmin 

1999 2007 2014 1999 2014 1999 2014 

liczba ludności % udział 
zaludnienia 

% udział 
powierzchni 

powyżej 20 000 3 60 819 65 127 69 567 6,1 6,7 3,6 3,6 
15 000 – 19 999 6 94 979 95 495 98 077 9,6 9,4 6,6 6,6 
10 000 – 14 999 36 401 920 414 138 434 476 40,6 41,6 29,9 30,3 
5000 – 9999 51 340 334 343 926 353 703 34,4 33,9 42,2 42,2 
poniżej 5000 22 91 952 88 236 87 227 9,3 8,4 17,7 17,3 
WIEŚ razem 118 990 004 1 006 922 1 043 050 100,0 100,0 100,0 100,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
 

Zmiany udziału poszczególnych klas wielkościowych dowodzą, że w obrębie 
województwa śląskiego mamy do czynienia raczej ze skupianiem się potencjału 
demograficznego w gminach większych � 10-15 tys. i powyżej 20 tys. mieszkańców, 
przy stabilizacji bądź spadku znaczenia gmin o mniejszym zaludnieniu.  

Gęstość zaludnienia obszarów wiejskich województwa śląskiego wynosi 
122 osoby/km2 i jest znacznie większa niż na obszarach wiejskich Polski, gdzie wynosi 
ona 52 osoby/km2, a jest raczej bardziej zbliżona do średniej gęstości zaludnienia 
w  całym kraju (123 osoby/km2). Świadczy to o zaawansowanym poziomie 
urbanizowania się obszarów wiejskich w woj. śląskim. Ze względu na rozwiniętą sieć 
miejską oraz zorganizowane dojazdy pracownicze we wsiach woj. śląskiego nie 
występował tak silny odpływ migracyjny ludności, jak na pozostałych obszarach 
wiejskich kraju (Runge J., 1991).  

Najgęściej zaludnione były obszary wiejskie powiatu bielskiego (310 osób/km2) 
oraz powiatów: wodzisławskiego (291 osób/km2), mikołowskiego (274 osoby/km2), 
rybnickiego (262 osoby/km2) i bieruńsko-lędzińskiego (236 osób/km2). Można 
powiedzieć, że te tereny wiejskie podlegają procesowi urbanizacji. Najsłabiej 
zaludnione były natomiast obszary wiejskie powiatów północnej części województwa: 
kłobuckiego i częstochowskiego (83 osoby/km2) oraz lublinieckiego (73 osoby/km2) 
i zawierciańskiego (54 osoby/km2).   

Znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia wśród gmin wiejskich wahało się 
w 2014 r. od 585 osób/km2 w gminie Buczkowice do 34 osób/km2 w gminie Koniecpol. 
Aż w trzech gminach wiejskich z południowej części województwa: Buczkowice, 
Jejkowice, Świerklany, gęstość zaludnienia przekraczała 500 osób/km2. Gminy Kozy 
i Gaszowice osiągnęły 468 osób/km2, a w kolejnych 10 gminach, także głównie 
z południowej części województwa (Wilkowice, Marklowice, Łodygowice, Godów, 
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Jaworze, Gorzyce, Miedźna, Zebrzydowice), rzadziej z części centralnej (Ornontowice, 
Gierałtowice), gęstość zaludnienia przekraczała 300 osób/km2.  

W 21 gminach gęstość zaludnienia wynosiła ponad 200 osób/km2, z czego 
większość to gminy powiatów bielskiego (5 gmin), cieszyńskiego i żywieckiego (po 
3 gminy) oraz gminy obrzeża konurbacji katowickiej, zarówno południowego (Wyry, 
Chełm Śląski, Bojszowy), jak i północnego (Świerklaniec, Bobrowniki, Psary). 
Z północnej części województwa były to tylko gminy graniczące z Częstochową:  
Rędziny i Poczesna.  

Najsłabsze zaludnienie (poniżej 70 osób/km2) wykazywało 29 gmin, w tym głównie 
położonych w powiatach: częstochowskim (6 gmin), zawierciańskim (6 gmin), 
kłobuckim (4 gminy), gliwickim (4 gminy), lublinieckim (3 gminy), myszkowskim 
(2 gminy), tarnogórskim (gmina Tworóg). W południowej części województwa były to 
tylko 2 gminy powiatu żywieckiego (Ujsoły, Rajcza) oraz 1 gmina z powiatu 
raciborskiego (Kuźnia Raciborska).  

Poniżej 50 osób /km2 przypada w peryferyjnie położonych gminach północnej 
części województwa (Janów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Lelów, Irządze, Żarnowiec, 
Szczekociny, Koniecpol), a na południu tylko w gminie Ujsoły. 

3.3. Zmiany liczby ludności  

W latach 1999-2014 liczba ludności województwa śląskiego zamieszkałej na wsi 
powoli, lecz systematycznie wzrastała z 990 004 osób w 1999 r. do 1 006 922 osób 
w 2007 r. oraz do 1 043 050 osób w 2014 r., podczas gdy województwo śląskie 
wykazywało spadek zaludnienia (tab. 3.3). Najszybszy wzrost zaludnienia notowały 
gminy położone w sąsiedztwie dużych miast: Tychów, Bielska-Białej, Rybnika, ale 
także leżące z dala od większych miast, na atrakcyjnych turystycznie terenach 
górskich (Brenna, Strumień).  

Natomiast gminy objęte największym regresem demograficznym są położone 
peryferyjnie w północno-wschodniej, północnej i zachodniej części województwa 
śląskiego. Silne procesy depopulacji wynikają z faktu, że odpływ migracyjny młodej 
ludności z tych gmin trwał już od dziesiątków lat. Doprowadziło to do starzenia się 
pozostającej tam ludności, a w rezultacie do osłabienia przyrostu naturalnego. 
W ostatnich latach (2007-2014) tempo owej depopulacji zmniejszyło się w stosunku 
do okresu poprzedniego, co należy ocenić pozytywnie.   
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Tabela 3.3 
Gminy o największym wzroście i o największym spadku zaludnienia                                     

w latach 1999-2014 

Wyszczególnienie 1999-
2007 

2007-
2014 

1999-
2014 Wyszczególnienie 1999-

2007 
2007-
2014 

1999-
2014 

Gminy o największym wzroście zaludnienia                                         
(rok początkowy = 100%) 

Gminy o największym spadku zaludnienia 
(rok początkowy = 100%) 

Wyry  109,0 118,4 129,0 Żarnowiec 96,5 96,3 93,0 
Bojszowy  109,8 111,4 122,4 Wielowieś  94,3 98,2 92,5 
Jasienica  110,0 111,1 122,2 Lelów  96,3 96,0 92,4 
Wilamowice  109,2 109,2 119,3 Krzanowice  94,5 94,5 91,9 
Suszec  107,8 109,8 118,3 Dąbrowa Zielona  96,1 95,5 91,8 
Jejkowice  109,0 108,3 118,0 Szczekociny  93,8 97,2 91,2 
Skoczów  108,1 108,9 117,6 Pilica  92,5 97,7 90,4 
Kozy  109,2 107,8 117,6 Krupski Młyn  95,8 93,7 89,8 
Jaworze  111,3 105,5 117,5 Przyrów  95,5 93,8 89,6 
Czechowice-
Dziedzice  110,4 106,1 117,1 Irządze  93,3 96,0 89,5 

Brenna  109,4 106,4 116,4 Koniecpol 93,2 94,2 87,7 
Strumień  107,6 107,1 115,3 Toszek 90,7 93,8 85,1 
WOJ. ŚLĄSKIE 
ogółema) 97,4 98,5 96,0 WIEŚ razem 101,7 103,6 105,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
a) miasta i obszary wiejskie ogółem. 

 
Zmiany w ogólnej liczbie ludności kształtują się pod wpływem dwóch składowych: 

przyrostu lub ubytku naturalnego (w zależności od różnicy między liczbą urodzeń 
a liczbą zgonów) oraz salda migracji, będącego różnicą między napływem a odpływem 
ludności. O ile przez niemal całą drugą połowę XX wieku obszary wiejskie w Polsce 
wykazywały typ H przemian demograficznych (wg J. Webba), co oznaczało spadek 
zaludnienia wskutek silnego odpływu migracyjnego, mimo iż przyrost naturalny był 
dość wysoki, o tyle we wsiach woj. śląskiego był to typ A: następował wzrost 
zaludnienia, gdyż straty migracyjne nie były tak duże i przyrost naturalny je pokrywał. 
Rozbudowany system pracowniczych dojazdów do pracy w miastach zapobiegał 
intensywnej emigracji ze wsi (Runge J., 1991). Jedynie z gmin wiejskich najbardziej 
oddalonych od miast, położonych peryferyjnie na północnych, północno-wschodnich 
czy południowych krańcach województwa, następował trwały odpływ migracyjny 
ludności. Zatem na obszarach wiejskich w województwie śląskim liczba ludności 
wzrastała dzięki przyrostowi naturalnemu i tylko w niewielkim stopniu była 
pomniejszana przez odpływ migracyjny. Obecnie wzrost zaludnienia występuje na 
obszarach wiejskich południowej części woj. śląskiego: powiatu bielskiego (typ C – 
wzrost zaludnienia następuje w wyniku napływu ludności wspomaganego przyrostem 
naturalnym) oraz powiatów o różnych relacjach przyrostu naturalnego i salda migracji – 
cieszyńskiego i pszczyńskiego, na południowym obrzeżu konurbacji katowickiej 
(powiaty bieruńsko-lędziński i mikołowski), na północy zaś – w gminach położonych 
na zapleczu Częstochowy (Runge A. 2010, Sitek i in. 2013). Natomiast część 
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obszarów wiejskich konurbacji katowickiej charakteryzuje niekorzystny typ G przemian 
ludnościowych, co oznacza spadek zaludnienia wskutek odpływu migracyjnego 
pogłębianego ubytkiem naturalnym, a część typ E lub D – gdzie zaznacza się większa 
lub mniejsza rola napływu migracyjnego przy znacznym ubytku naturalnym (powiaty 
będziński, tarnogórski) (Kłosowski, Runge 2010). 

Zatem rola przyrostu naturalnego jako składowej wzrostu zaludnienia wciąż maleje. 
Wynika to z nakładającego się na siebie oddziaływania licznych czynników. 
Najważniejszymi z nich są czynniki systemowe, prowadzące do trwałego obniżania się 
poziomu rozrodczości (Runge A., 2010). Opóźnianie wieku zawierania małżeństw 
i rodzenia pierwszego dziecka jest związane z wydłużaniem się okresu edukacji oraz 
uwarunkowaniami ekonomicznymi (słaba dostępność dobrze płatnej pracy), a także 
z konsumpcyjnym stylem życia i laicyzacją społeczeństwa. Istotnym czynnikiem 
zagrażającym zastępowalności pokoleń jest zagraniczna emigracja młodzieży, która 
nie znajduje na polskim rynku pracy wystarczająco atrakcyjnych ofert, pozwalających 
na stabilizację ekonomiczną i podjęcie decyzji o założeniu rodziny (z większą liczbą 
dzieci niż jedno). Przyrost naturalny występuje głównie na obszarach południowej 
części woj. śląskiego, gdzie utrzymuje się tradycjonalizm norm społecznych. W latach 
1999-2006 obszary wiejskie województwa śląskiego w wyniku ubytku naturalnego 
utraciły -3,0 tys. mieszkańców, jednak wkroczenie pokolenia wyżu demograficznego 
z przełomu lat 70. i 80. XX w. w wiek rozrodczy spowodowało, że od 2004 r. 
następował wzrost liczby urodzeń, dzięki czemu w okresie 2007-2014 przyrost 
naturalny wyniósł 3,1 tys. osób. W tym samym czasie miasta wciąż traciły potencjał 
demograficzny wskutek przewagi zgonów nad urodzeniami – w latach 1999-2006 
ubytek naturalny wyniósł -38,7 tys. osób a w latach 2007-2014 -28,4 tys. osób.  

O roli nasilających się przemian społecznych oraz emigracji młodej ludności 
w kształtowaniu się przyrostu naturalnego świadczy fakt, że w latach 2004-2010 
poziom urodzeń w województwie śląskim nieco się zwiększył w wyniku wkraczania 
w wiek rozrodczy wspomnianego wyżu demograficznego. Chodzi o to, że liczba 
urodzeń zwiększyła się tylko nieznacznie, a powinna wzrosnąć do wyższego poziomu 
i trwać na tym poziomie jeszcze kilka lat. Tymczasem od 2010 r. liczba urodzeń w woj. 
śląskim stopniowo maleje z 47,8 tys., w tym na wsi z 11,1 tys. urodzeń, osiągając 
w 2015 r. 41,6 tys. urodzeń w województwie, w tym 10,1 tys. urodzeń na obszarach 
wiejskich. Wskaźnik urodzeń na 1000 mieszkańców zmniejszył się odpowiednio 
z 10,3‰ do 9,3‰ w województwie oraz z 10,8‰ do 10,0‰ na wsi. Ustabilizowanie się 
liczby urodzeń obserwujemy w 2016 r., jednak trudno powiedzieć, na ile zahamowanie 
spadku urodzeń jest trwałe. 

W miastach woj. śląskiego ubytek naturalny w 2014 r. wyniósł -1,6‰, natomiast 
obszary wiejskie charakteryzowały się niewielkim przyrostem naturalnym (przewaga 
liczby urodzeń nad liczbą zgonów), który wyniósł +0,4‰. Jednak wielkość przyrostu 
naturalnego jest dość zróżnicowana przestrzennie, gdyż jest modyfikowana 
zróżnicowanym nasileniem procesów starzenia przyspieszanym przez selektywność 
migracji (emigrację młodych). Najwyższy poziom przyrostu naturalnego w 2014 r. 
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reprezentowały gminy o słabiej zaawansowanych procesach starzenia (Suszec 7,4‰, 
Pawłowice 5,5‰, Miedźna 5,0‰), a jednocześnie o powszechnie utrzymujących się 
tradycyjnych wartościach w życiu społecznym i rodzinnym: Strumień 6,8‰, Mszana 
6,6‰, Gilowice 6‰, Istebna 5,3‰, Kozy 5,1‰ oraz Czechowice-Dziedzice, Bojszowy 
i Chełm Śląski (po 5,0‰). Z kolei znaczny ubytek naturalny sięgający -5,0‰ 
występował w typowo emigracyjnych gminach położonych peryferyjnie: Kłomnice, 
Poraj, Ogrodzieniec i Pilica, a jeszcze silniejszy był w gminach Łazy (-5,6‰), Przyrów 
(-6,7‰), Lelów (-7,0‰), Koniecpol (-7,6‰). Największy ubytek naturalny wystąpił 
w gminach Dąbrowa Zielona (-8,6‰) oraz Irządze (-10,6‰). 

Czynnikiem zmniejszającym możliwości reprodukcyjne społeczeństwa i różnicu-
jącym dynamikę zaludnienia na poszczególnych obszarach jest także postępujący 
proces starzenia ludności. Główną przyczyną tego procesu jest nie tyle postęp 
cywilizacyjny, ile odpływ młodej ludności oraz wkraczanie w wiek starości pokolenia 
największego wyżu demograficznego, urodzonego w latach 50. XX w. Wiele gmin 
o nasilonych przemianach społecznych (model rodziny jednodzietnej) i zaawanso-
wanych procesach starzenia demograficznego charakteryzuje się ubytkiem natura-
lnym ludności (przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń).  

3.4. Rola migracji jako składowej zmian zaludnienia  

Już wstępna analiza wielkości liczbowych zmian zaludnienia wskazuje na ujawnianie 
się dwóch przeciwstawnych tendencji – z jednej strony wyraźnego spadku zaludnienia, 
zwłaszcza w miastach, z drugiej zaś � widocznego wzrostu liczby mieszkańców wsi, 
zwłaszcza południowej części województwa. Kontynuacja tych tendencji spowodowała 
wzrost odsetka udziału ludności wiejskiej w zaludnieniu województwa – z poziomu 19,1% 
w 1988 r. do 22,7% w 2014 r., a w 2020 r. będzie to 23,2%.  

O ile w przeszłości obszary wiejskie wykazywały stały odpływ migracyjny, 
zwłaszcza młodej ludności poszukującej pracy w miastach, o tyle od lat 90. XX w. 
tendencja ta zaczęła się odwracać. Osłabienie rynku pracy, a w niektórych miastach 
wręcz jego upadek, spowodowały wyraźne zmniejszenie napływu migracyjnego. Brak 
pracy zmuszał młodych ludzi do poszukiwania jej w innych aglomeracjach kraju bądź, 
coraz częściej, za granicą. Jednocześnie mieszkańcy miast, którym się powiodło, 
przenosili się do domów jednorodzinnych poza granicami miast. W wyniku tego 
w latach 1999-2014 miasta utraciły łącznie 187,5 tys. mieszkańców, szczególnie 
w pierwszym badanym okresie lat 1999-2006 (100,8 tys. mieszkańców) (tab. 3.4). 
Stabilizowanie się rynku pracy powoduje stopniowe zmniejszanie się tej straty. 
Natomiast obszary wiejskie w coraz większym stopniu zyskują nowych mieszkańców – 
w latach 1999-2014 przybyło łącznie 53,4 tys. osób, z czego najwięcej (31,8 tys. osób) 
w okresie 2007-2014. Jednak nie należy zapominać, że 134,1 tys. ludności odpłynęło 
poza granice województwa śląskiego, na co składa się emigracja krajowa i zagra-
niczna.  
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Tabela 3.4 
Saldo migracji obszarów wiejskich województwa śląskiego w latach 1999-2014 

Wyszcze-
gólnienie 

1999-
2006 

2007-
2014 

1999-
2014 

1999-
2006 

2007-
2014 1999-2014 

 zameldowania ogółem w tys. osób wymeldowania ogółem w tys. osób 
ŚLĄSKIE 357,8 368,0 725,8 437,0 422,8 859,8 
Miasta 
razem 256,0 255,1 511,1 356,8 341,8 698.6 
Wieś razem 101,8 112,9 214,7 80,3 81,0 161,3 
 saldo migracji w tys. osób saldo migracji na 1000 ludnościa) 

ŚLĄSKIE -79,2 -54,9 -134,1 -2,10 -1,48 -1,79 
Miasta 
razem -100,8 -86,7 -187,5 -3,38 -3,01 -3,20 
Wieś razem  21,6 31,8 53,4 2,71 3,88 3,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
a) suma salda migracji z poszczególnych lat podzielona przez liczbę lat a następnie średnią 

liczbę ludności w badanym okresie.  
 

W latach 1999-2014 najwięcej migrantów zyskały powiat bielski (saldo migracji 
+13,3 tys. osób), cieszyński (+7,3 tys. osób), częstochowski (+6,1 tys. osób, ale 
głównie na zapleczu Częstochowy), będziński (+4,0 tys. osób). Atrakcyjność owych 
powiatów wynika zarówno ze sprzyjających warunków środowiska fizyczno- 
-geograficznego, jak i wieloletnich tradycji wypoczynku i rekreacji przeradzających się 
w wielu miejscowościach w osadnictwo całoroczne bądź weekendowe. Należy 
pamiętać, że w obrębie powiatów istnieje duże zróżnicowanie salda migracji. Widać to 
zwłaszcza na przykładzie powiatu częstochowskiego, gdzie gminy położone 
w otoczeniu Częstochowy wykazują znaczny poziom napływu migracyjnego, 
a peryferyjnie położone gminy, zwłaszcza wschodniej części tego powiatu, borykają 
się z odpływem migracyjnym (rys. 3.1). Rysunek 3.1 przedstawia średni poziom salda 
migracji dla wielolecia 1999-2014 (suma salda migracji z poszczególnych lat 
podzielona przez liczbę lat w badanym okresie oraz przez średnią liczbę ludności 
w tym okresie), a zatem ilustruje trwałą tendencję migracji. 

Szczególnie wyraźny jest napływ migrantów do gmin otaczających Bielsko-Białą. 
Wysokie saldo migracji mają gminy Jaworze 11,6‰, Wilkowice 9,8‰, Wilamowice 
9,1‰, Jasienica 8,9‰, Kozy 8,1‰. Budowa w latach powojennych tzw. Wiślanki, czyli 
drogi łączącej miasta konurbacji katowickiej z miejscowościami Beskidu Śląskiego, 
oraz modernizacja trasy Katowice-Tychy-Bielsko-Biała, umożliwiły szybki rozwój także 
wielu innych gmin wiejskich na południu województwa. Atrakcyjne dla migrantów są 
gminy Skoczów 8,3‰, Brenna 7,3‰, Strumień 7,2‰, Goleszów 7,0‰. Dynamicznie 
proces suburbanizacji postępuje wokół Tychów, gdzie wysokie saldo migracji notowały 
gminy wiejskie Wyry (14,3‰, a w okresie 2007-2014 nawet 17,8‰) i Bojszowy 
(10,3‰). Mieszkańcy miast konurbacji katowickiej przenoszą się chętnie także na 
obszary wiejskie północnego (gminy Świerklaniec 6,6‰, Ożarowice 6,3‰) i północno-
wschodniego (gminy Psary 9,9‰, Bobrowniki 8,1‰, Łazy 7,7‰) obrzeża konurbacji. 
Jest to korzystne dla tych gmin, gdyż wiele z nich, wykazując dodatnie saldo migracji, 
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cechuje się jednocześnie znacznym ubytkiem naturalnym (np. gmina Łazy). Obszary 
wiejskie, zyskując mieszkańców, tym samym zyskują podatników, dlatego wiele gmin 
wiejskich prowadzi aktywną politykę pozyskiwania imigrantów z miast, np. Ornontowice 
(8,0‰), Psary. Dość znaczny wzrost zaludnienia dzięki napływowi migracyjnemu 
obserwujemy na zapleczu konurbacji rybnickiej (gminy Jejkowice 6,9‰, Gaszowice 
5,9‰ i Gorzyce 5,9‰) oraz na zapleczu Częstochowy (gminy Poraj i Mykanów 6,1‰).  

Napływ migrantów z miast stanowił w latach 1999-2014 ponad 90% ogólnego 
napływu migrantów na teren gmin wiejskich, zwłaszcza położonych na zapleczu miast 
konurbacji katowickiej: Wyry (93,8%), Świerklaniec (92,0%), Czerwionka-Leszczyny 
(91,1%), Łazy (91,0%), Chełm Śląski (90,5%), Psary (89,9%), Bobrowniki (89,5%), 
Gierałtowice (88,1%), Zbrosławice (87,2%), Bojszowy (80,6%). Są to jednocześnie 
gminy o wysokim saldzie migracji (poza Zbrosławicami). Dominacja napływu z miast 
(ponad 80% napływu migracyjnego) zaznacza się także w gminach położonych na 
zapleczu Bielska-Białej (Jaworze, Kozy, Wilkowice, Pilchowice) oraz konurbacji 
rybnickiej (Jejkowice, Gaszowice), a charakteryzujących się wysokim saldem migracji. 

Natomiast niewielka przewaga napływu ze wsi zaznacza się w gminach 
południowych krańców województwa: Węgierska Górka (51,1%), Radziechowy-
Wieprz (51,5%), Milówka (49,8%), a także peryferii północnych (Popów 49,8%, Panki 
52,9%) i północno-wschodnich (Żarnowiec 54,1%). Większość z nich charakteryzuje 
się niewielkim dodatnim saldem migracji. Jedynie  Żarnowiec i Węgierska Górka mają 
ujemne saldo migracji.  

Jednak nie na wszystkich obszarach wiejskich bilans migracyjny był korzystny. 
Gminy wiejskie położone peryferyjnie traciły i wciąż tracą ludność na rzecz bardziej 
atrakcyjnych obszarów. W latach 1999-2014 cechowały się one ujemnym saldem 
migracji, przy czym ubytek migracyjny był duży. Są to zwłaszcza gminy zachodnich 
rubieży województwa: Ciasna -3,8‰, Krupski Młyn -5,3‰, Toszek -6,9‰, Pietrowice 
Wielkie -3,2‰, oraz gminy położone w północno-wschodniej części województwa: 
Koniecpol -3,7‰, Pilica -3,4‰, Szczekociny -2,9‰, Irządze -2,8‰, Żarnowiec -2,6‰. 
Co ciekawe, ujemnym saldem migracji charakteryzują się również gminy górnicze 
Miedźna oraz Pawłowice (-3,2‰) ze względu na schyłkowość tego rodzaju 
działalności. Zarysowane kierunki przemieszczeń migracyjnych w powiązaniu 
z osłabianiem dynamiki demograficznej na obszarach zurbanizowanych oraz starych 
demograficznie powoduje wzrost dysproporcji w rozmieszczeniu ludności na 
obszarach wiejskich województwa śląskiego.  
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Rys. 3.1. Saldo migracji w miastach i gminach województwa śląskiego w latach 1999-2014 

(na 1000 mieszkańców)  
Fig. 3.1. Migration balance in cities and municipalities of Silesian voivodeship in 1999-2014 

(per 1000 inhabitants) 
Źródło: opracowanie własne. 
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3.5. Struktury demograficzne  

Selektywność migracji, przejawiająca się dominującym udziałem młodej ludności, 
powodowała stopniowy spadek udziału ludności młodej, a wzrost udziału ludności 
starej na obszarach emigracyjnych. Z kolei napływ młodej ludności ze wsi odmładzał 
miasta, mimo większego zaawansowania w nich przemian społecznych wpływających 
na obniżanie rozrodczości. Jeszcze w 1999 r. najwyższy poziom starości demogra-
ficznej, mierzony udziałem ludności starej (tj. w wieku 60 i więcej lat) w ogólnej liczbie 
ludności, występował na wsi. Udział ten wynosił 17,3% i wskazywał na zaawansowany 
stan starości demograficznej. W miastach udział ludności starej wynosił wówczas 
15,8%. Zahamowanie odpływu ludności ze wsi do miast i pojawienie się odwróconego 
kierunku migracji spowolniły proces starzenia się obszarów wiejskich, radykalnie 
przyspieszając go w miastach (tab. 3.5). Na obszarach wiejskich województwa 
śląskiego wskaźnik starości wzrósł do 20,7%, co oznacza wysoki stan starości, jednak 
w miastach sięgnął on 24,1%, a w niektórych z nich przekroczył 25,0%, co oznacza 
bardzo wysoki stan starości demograficznej (Rosset 1962).   

 
Tabela 3.5 

Udział wybranych grup wiekowych w strukturze wieku ludności obszarów wiejskich                     
na tle województwa śląskiego 

Wyszczegól-
nienie Lata 

Ludność 
ogółem 

w tym w wieku: 
0-19 60 i w. 0-19 60 i w. 

w tys. osób w % 

ŚLĄSKIE 
1999 
2007 
2014 

4 776,9 
4 654,1 
4 585,9 

1 283,6 
967,0 
864,7 

770,8 
870,5 

1 070,5 

26,9 
20,8 
18,9 

16,1 
18,7 
23,4 

Miasta 
razem 

1999 
2007 
2014 

3 786,9 
3 647,2 
3 542,9 

993,4 
731,1 
644,2 

599,1 
688,0 
855,0 

26,2 
20,0 
18,2 

15,8 
18,9 
24,1 

Wieś razem 
1999 
2007 
2014 

990,0 
1 006,9 
1 043,0 

290,2 
235,9 
220,5 

171,7 
182,5 
215,5  

29,3 
23,4 
21,1 

17,3 
18,1 
20,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
 
Najmłodsze demograficznie obszary wiejskie to typowo imigracyjne gminy, które 

w poprzednich latach przyciągały zwłaszcza młodych mężczyzn do pracy w górnictwie. 
Najmniejszy udział ludności w wieku 60 i więcej lat, wskazujący dopiero na przedpole 
starzenia się, występuje w gminie Miedźna (11,9%). Początkowy stan starości 
reprezentują także gminy górnicze Pawłowice (14,5% ludności starej) i Suszec 
(14,6%). Gminy dopiero wkraczające w zaawansowany stan starości to obszary 
o utrzymującym się tradycjonalizmie norm społecznych, ze stosunkowo wczesnym 
i powszechnym zawieraniem związków małżeńskich oraz modelem rodziny z więcej 
niż jednym dzieckiem. Nieduży udział ludności w wieku 60 i więcej lat wykazują 
zarówno gminy południowej części województwa, zwłaszcza górskie i podgórskie: 
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Istebna 15,9%, Hażlach 17,3%, jak i gminy położone na zapleczu większych miast: 
Pszczyna 16,8%, Jejkowice 16,9%, Bojszowy 17,3%, Ornontowice 17,9%, 
charakteryzujące się nie tylko tradycjonalizmem norm społecznych, lecz także 
napływem ludności z miast.   

Pod względem struktur demograficznych wyraźny jest podział obszarów wiejskich 
na młodszą część południową województwa oraz bardzo starą demograficznie część 
północną (Sitek i in. 2013). Bardzo duży udział ludności w wieku 60 i więcej lat 
wykazują od lat emigracyjne gminy północno-wschodniej części województwa: 
Dąbrowa Zielona 27,2%, Szczekociny 27,1%, Irządze 26,2%, Ogrodzieniec 26,0%, 
Koniecpol 25,4% czy Lelów 25,4%. Bardzo wysoki stan starości występuje także 
w gminach, które obecnie podlegają procesowi suburbanizacji i charakteryzują się 
napływem migracyjnym ludności, zwłaszcza w okresie 2007-2014: Bobrowniki 26,3%, 
Poraj 26,1%, Psary 25,6% czy Łazy 25,3%.  

Na tym tle niepokojący jest spadek udziału dzieci i młodzieży, postępujący 
szczególnie szybko w miastach (tab. 3.5). Na obszarach wiejskich spadek ten był 
wyraźnie wolniejszy, jednak i tak musi on niepokoić. Jego przyczyną jest nie tylko echo 
niżu demograficznego, lecz przede wszystkim nasilanie się przemian społecznych 
wpływających na spadek rozrodczości, które omówiono wcześniej. Przemiany te, wraz 
z nasilającą się emigracją zagraniczną młodej ludności, wywołują sprzężenie zwrotne 
w postaci postępującego starzenia się ludności, co z kolei wpływa na zmniejszenie 
możliwości reprodukcyjnych społeczeństwa. Zaprezentowana piramida płci i wieku 
ludności przedstawia falowanie wyżów (grupy wieku 50-64 lata, 25-39 lat oraz 0-9 lat) 
i niżów demograficznych (grupy wieku 70-79 lat, 40-49 lat oraz 10-24 lata) (rys. 3.2). 
Rozmiary wyżów demograficznych zostały częściowo zatarte przez migracje młodej 
ludności.  
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Rys. 3.2. Piramida płci i wieku ludności wiejskiej województwa śląskiego w 2014 r.  
Fig. 3.2. Sex and age pyramid of rural population in Silesian voivodship in 2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
Niepokojące jest porównanie rozmiarów grupy wieku 25-39 lat, tj. wyżu z przełomu 

lat 70. i 80. XX w., z liczbą ich dzieci (grupa 0-9 lat). Zastępowalność pokoleń wskazuje 
na reprodukcję mocno zawężoną, gdyż pokolenie dzieci jest znaczniej mniej liczne od 
pokolenia rodziców – w stosunku 0,6 : 1. Niestety podstawa piramidy wykazuje 
tendencję do dalszego zwężania się, gdyż w wiek rozrodczy wkracza teraz pokolenie 
najgłębszego niżu demograficznego z lat 90. XX wieku. 

3.6. Typologia demograficzna obszarów wiejskich województwa 
śląskiego 

Jak podkreśla J. Bański (2014), współczesne typologie obszarów wiejskich – 
w zależności od podejścia metodologicznego – dadzą się zasadniczo podzielić na trzy 
kategorie, tj. lokalizacyjne, strukturalne i kombinacyjne. Te pierwsze odwołują się do 
koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego, ilustrując skalę zarówno zróżnicowań, jak 
i  powiązań obszarów wiejskich z miastami. Te drugie ilustrują wielofunkcyjność 
działalności gospodarczej gmin na podstawie dominujących funkcji gospodarczych. 
Z uwagi na możliwość wyboru wielu różnych cech diagnostycznych konieczna jest 
określona weryfikacja uzyskanego obrazu typologicznego. Z kolei trzecie z podejść 
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metodologicznych ma charakter mieszany, często wzajemnie się uzupełniający. 
Niezależnie od wymienionych tutaj trzech wariantów obiektem zainteresowań badaczy 
może być nie tylko ludność czy gospodarka (Sojka 2009, Stanny 2012b). Badaniom 
może podlegać także infrastruktura techniczna bądź społeczna. W tym ostatnim 
przypadku interesująco przedstawia się praca M. Hyski (2008), który opierając się na 
procedurze analizy skupień, wyodrębnił sześć grup gmin województwa śląskiego 
wykazujących różny stopień wyposażenia infrastrukturalnego. Najniższym poziomem 
pod tym względem cechują się gminy górskie południowej części regionu (powiat 
żywiecki) oraz gminy części północnej (powiaty częstochowski i zawierciański). 
Pozostałe gminy są bardziej równomiernie wyposażone w infrastrukturę.  

 
Rys. 3.3. Klasyfikacja demograficzna obszarów wiejskich województwa śląskiego w 2014 r. 

(wskaźnik syntetyczny J. Perkala i jego zmiany w latach 1999-2014 metodą tabeli 
znaków) 

Fig. 3.3. The demographic classification of rural areas in the Silesian Voivodeship in 2014 
(Synthetic index by J. Perkal and its changes in the years 1999-2014) 

Źródło: opracowanie własne. 
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W niniejszym opracowaniu zastosowano metodę J. Perkala (1953) do wyznaczenia 
wskaźnika syntetycznego skonstruowanego na podstawie pięciu mierników 
cząstkowych: gęstość zaludnienia, przyrost naturalny na 1000 mieszkańców, saldo 
migracji na 1000 mieszkańców, procentowy udział ludności w wieku 0-19 lat w ogólnej 
liczbie ludności oraz udział ludności w wieku 60 i więcej lat w ogólnej liczbie ludności. 
Ten ostatni miernik ma charakter destymulanty. Badanie przeprowadzono dla 
poszczególnych gmin wiejskich województwa śląskiego w trzech przekrojach czasu: 
1999, 2017 i 2014 r. Następnie określono zmienność w czasie obliczonych 
wskaźników syntetycznych za pomocą metody tabeli znaków (rys. 3.3).  

Najwyższy poziom wskaźnika syntetycznego, przekraczający w 2014 r. 0,505, 
a w każdym z badanych przekrojów czasu kształtujący się powyżej 0,439, osiągnęły 
gminy wiejskie z zaplecza Bielska-Białej (Buczkowice, Kozy, Łodygowice) oraz 
z konurbacji rybnickiej (Świerklany, Jejkowice, Gaszowice). Najbardziej korzystna 
sytuacja demograficzna przejawia się wzrostem zaludnienia dzięki obu składowym 
(przyrostowi naturalnemu i napływowi migracyjnemu), co z kolei wpływa na słabe 
zaawansowanie procesów starzenia ludności.  

Korzystną sytuacją demograficzną charakteryzowały się także pozostałe gminy 
tych obszarów – wokół Bielska: Wilkowice, Bestwina, Wilamowice, Czechowice- 
-Dziedzice, Jaworze, Jasienica; wokół Tychów: Bojszowy, Wyry, a także gminy 
położone na południe od Zabrza i Gliwic (Ornontowice, Gierałtowice) oraz w konurbacji 
rybnickiej – Marklowice. W 2014 r. wskaźnik syntetyczny na tych obszarach oscylował 
od 0,358 do 0,464. Spośród 118 gmin województwa śląskiego aż 52 gminy (w tym 
wszystkie wyżej wymienione) charakteryzowały się wskaźnikiem syntetycznym 
powyżej średniej dla obszarów wiejskich we wszystkich badanych przekrojach czasu 
(trzy plusy w tabeli znaków) – (rys. 3.3).   

Zmienną liczbę plusów i minusów posiadało 8 gmin, co oznacza, że 
w poszczególnych przekrojach czasu wskaźnik syntetyczny przekraczał średnią dla 
obszarów wiejskich województwa śląskiego lub spadał nieco poniżej tej średniej. 
W 5 gminach (Czernichów, Łękawica, Milówka, Woźniki i Poraj) wskaźnik syntetyczny 
był wyższy od średniej dla wsi woj. śląskiego tylko w 1999 r., a w pozostałych 
przekrojach czasu kształtował się poniżej owej średniej (plus i dwa minusy w tabeli 
znaków). Gmina Kobiór nieco dłużej utrzymywała wskaźniki demograficzne powyżej 
średniej dla obszarów wiejskich województwa (dwa plusy i jeden minus w tabeli 
znaków). Z kolei poprawę wskaźnika syntetycznego zanotowały Bobrowniki (dwa 
minusy i jeden plus). Zmienną sytuację wykazał Mykanów, oscylujący wokół średniej 
dla obszarów wiejskich (minus, plus, minus).  

Natomiast obszary wymywania potencjału demograficznego stanowiły gminy 
wiejskie północno-wschodnich peryferii województwa, gdzie wielkość wskaźnika 
syntetycznego kształtowała się znacznie poniżej średniej dla obszarów wiejskich 
województwa w całym badanym okresie. W 2014 r. wynosiła ona w gminach: Irządze 
-0,640, Koniecpol -0,485, Lelów -0,463, Dąbrowa Zielona -0,449, Pilica -0,438, 
Szczekociny -0,424. Niskie wartości wskaźnika występowały także wzdłuż zachodnich 
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granic województwa (Krupski Młyn -0,362) czy na jego krańcach południowych (Ujsoły 
-0,398). Wieloletni odpływ młodej ludności nasilał procesy starzenia i społeczeństwa 
te nie są w stanie reprodukować się biologicznie (ubytek naturalny). Nie są też 
atrakcyjne ani dla migrantów, ani dla przedsiębiorców.  

3.7. Wnioski 

Przedstawione rozważania wskazują na pogłębiające się różnice przestrzenne 
dotyczące zmian zaludnienia i jego struktury na obszarach wiejskich województwa 
śląskiego. Szczególnie duże dysproporcje występują pomiędzy silnie 
zurbanizowanymi obszarami wiejskimi, położonymi w sąsiedztwie dużych miast, czy 
wręcz znajdującymi się w obrębie złożonych układów osadniczych, a peryferyjnie 
położonymi gminami północno-wschodniej i zachodniej części województwa. Pojawia 
się zatem pytanie: czy dysproporcje te można traktować jako naturalny proces 
społeczny i przestrzenny? Wydaje się, że należy jednak zapobiegać tym 
niekorzystnym tendencjom przez np. aktywizację obszarów peryferyjnych lub chociaż 
ich lepsze skomunikowanie z centrami przemysłowo-usługowymi.  

Obszary wiejskie południowej części województwa śląskiego oraz położone na 
zapleczu miast przeobrażają się pod wpływem rozwoju społeczno-gospodarczego 
i cywilizacyjnego, a warunki życia na wsi nawiązują do miejskich wygód. Proces ten 
jest dodatkowo przyspieszany przez pojawiających się nowych mieszkańców wsi 
napływających z miast. Z jednej strony wydaje się, że owe przeobrażenia wsi sugerują 
traktowanie osadnictwa wiejskiego w kontekście kontinuum miejsko-wiejskiego, 
z drugiej jednak strony część obszarów wiejskich pozostaje na uboczu tych przemian, 
a dodatkowo pozbawiana jest inicjatorów postępu, czyli młodzieży odpływającej do 
miast lub za granicę. Stanowi to duże wyzwanie dla władz lokalnych, które 
w kreowaniu rozwoju lokalnego powinny mieć wsparcie władz wojewódzkich.  
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ZRÓŻNICOWANIE DEMOGRAFICZNE OBSZARÓW WIEJSKICH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Streszczenie 

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na podstawowe tendencje zmian 
demograficznych obszarów wiejskich oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Z jednej 
strony obszary położone peryferyjnie w obrębie województwa podlegają procesom 
depopulacji i starzenia demograficznego, z drugiej zaś obszary usytuowane 
w sąsiedztwie miast i złożonych układów osadniczych notują napływ migracyjny 
ludności. Zmiany te oddziałują na przestrzeń obszarów wiejskich, dywersyfikując 
kierunki i dynamikę przeobrażeń gmin wiejskich. Specyfika zróżnicowań 
demograficznych rzutuje na możliwości bieżącej i perspektywicznej polityki lokalnej.  

DEMOGRAPHIC DIVERSITY OF RURAL AREAS 
IN THE SILESIAN VOIVODESHIP  

Abstract 

The aim of the study is to draw attention to the basic trends of demographic changes 
in rural areas and their spatial diversity. On the one hand, the areas located 
peripherally within the voivodeship area are subject to the processes of depopulation 
and demographic ageing, on the other hand, the areas located in the vicinity of towns 
and complex settlement systems receive an influx of population migration. The 
changes affect regions of rural areas, diversifying trends and dynamics of 
transformation of the rural communities. The types of demographic diversity influence 
possibilities of the current and the future local policies. 
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4. KIERUNKI I KONSEKWENCJE PRZEMIAN OBSZARÓW 
WIEJSKICH W POLSCE – PRÓBA UOGÓLNIENIA 

4.1. Wprowadzenie 

Pomimo faktu, że obszary wiejskie – podobnie jak miasta – podlegają ciągłym 
zmianom społeczno-gospodarczym oraz przestrzennym, zainteresowanie badawcze 
nimi jest w Polsce wyraźnie mniejsze w porównaniu z obszarami miejskimi. 
Paradoksalnie zarówno powierzchnia obszarów wiejskich, jak i liczba pełnionych 
funkcji jest tu większa niż w miastach. W. Stola (1987) wskazuje aż na 9 funkcji, jakie 
mogą pełnić obszary wiejskie. Są to: funkcje produkcyjne – rolnictwo, leśnictwo, 
rybołówstwo; funkcje technoprodukcyjne – przemysł, budownictwo; oraz usługowe – 
komunikacja, rekreacja, mieszkalnictwo; inne, zarówno o znaczeniu ponadlokalnym – 
szkolnictwo ponadpodstawowe, lecznictwo specjalistyczne, szpitalne, muzealnictwo 
regionalne itp., jak i o znaczeniu lokalnym (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo 
podstawowe, lecznictwo ogólne itp.). 

Także w historii badań geograficznych odwoływanie się do charakterystyk 
obszarów wiejskich w identyfikacji regionów ekonomicznych było wcześniejsze 
w porównaniu z obszarami miejskimi (m.in. Morse – koniec XVIII w., Arseniew – 
połowa XIX w.). Dominacja krajobrazu wiejskiego w Europie praktycznie do drugiej 
połowy XIX w. pozwalała na delimitację regionów powierzchniowych opartych na 
określonym stopniu dominacji oraz specjalizacji upraw bądź hodowli. Kolejne fazy 
zmian gospodarczych – wynikające historycznie z rewolucji przemysłowej – 
doprowadziły do wieloaspektowych przemian obszarów wiejskich, zwłaszcza 
w sąsiedztwie szybko rozwijających się miast i okręgów przemysłowych. O ile jeszcze 
w fazie urbanizacji obszary wiejskie pełniły funkcję dostarczyciela zasobów pracy 
w miastach, o tyle kolejna faza – suburbanizacji � inicjuje tendencję odwrotną: napływu 
ludności miejskiej do suburbiów, co zasadniczo jest zgodne z historycznym modelem 
zmian w przemieszczeniach ludności W. Zelinsky’ego (1971). Jednocześnie 
zmniejszanie się dynamiki procesów demograficznych wraz ze starzeniem 
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społeczności wiejskiej wynika z tendencji globalnych i krajowych, szczególnie ze 
starzenia się roczników wyżu demograficznego z lat 50. XX wieku. W wyniku nasilania 
się tendencji depopulacyjnych, a także zmian ustrojowo-gospodarczych wzrasta 
zainteresowanie problematyką obszarów wiejskich, zwłaszcza pod względem 
społecznego wymiaru sygnalizowanych tendencji.  

Dlatego celem niniejszego opracowania jest wskazanie najistotniejszych, zdaniem 
Autora, kierunków i konsekwencji przemian obszarów wiejskich w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu po transformacji ustrojowej. 

4.2. Podstawowe kwestie metodologiczne w badaniach obszarów 
wiejskich 

Punktem wyjścia w każdej dyscyplinie nauki jest poprawna identyfikacja oraz 
zdefiniowanie przedmiotu badań. W dotychczasowym piśmiennictwie spotykamy 
wyraźne rozgraniczenie pojęcia obszaru wiejskiego od pojęcia wsi. O ile wieś jest 
traktowana w kategoriach jednostki osadniczej, o tyle obszar wiejski jest pojęciem 
szerszym, obejmującym zarówno wsie, jak i ich otoczenie (Stanny, 2014). Tym samym 
przestrzenność terminu obszar wiejski szerzej nawiązuje do paradygmatu 
chorologicznego w badaniach geograficznych. Z uwagi na wskazane we wstępie 
tendencje globalnych przemian społeczno-gospodarczych i przestrzennych 
dostrzegalna jest zmienność w czasie kryteriów identyfikacyjnych obszaru wiejskiego. 
O ile jeszcze w latach 70. XX wieku wskazywano na dominację rolnictwa i w mniejszym 
stopniu innych form działalności (leśnictwo, rybołówstwo) – J. Kostrowicki (1976), 
o tyle w obecnym stuleciu podkreśla się znaczenie małej gęstości zaludnienia, 
rozproszonego stałego osadnictwa czy ekstensywnego gospodarowania ziemią 
(Bański, 2011). Narastająca socjologizacja problematyki obszarów wiejskich 
(m.in.  Kaleta 1998; Rosner 2007) powoduje ich postrzeganie w kategoriach 
społeczności lokalnych, a szczególnego znaczenia nabierają takie zagadnienia, jak: 

a) identyfikacja zróżnicowań demograficzno-społecznych w świetle depopulacji 
i starzenia mieszkańców (ekologia społeczna obszarów wiejskich); 

b) badanie warunków i jakości życia w kontekście dywersyfikacji i nierówności 
społecznych; 

c) analiza cech kulturowo-społecznych, świadomości i tożsamości lokalnej 
i regionalnej (terytorialnej), organizacji życia społeczności lokalnej, trwałości 
norm i zachowań społecznych w świetle procesów migracyjnych; 

d) identyfikacja zachowań ekonomicznych, podziału pracy i stopnia aktywności 
gospodarczej, stopnia i kierunku dezagraryzacji czy zaangażowania w kreo-
wanie lokalnego kapitału społecznego. 

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania obszarów wiejskich 
powodują, że definiowanie tego pojęcia często wynika z owego kontekstu 
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zewnętrznego, z odniesienia do sąsiadujących ośrodków miejskich. W ten właśnie 
sposób obszar wiejski jest definiowany przez M. Stanny (2014, s. 8), która dowodzi, 
że jest to miejsce zamieszkania i gospodarowania ludzi tworzących społeczność 
lokalną, gdzie w porównaniu z miastem: a) zarówno działalność społeczna, jak 
i gospodarcza (w tym szczególnie rolnicza) jest rozproszona przestrzennie; b) mniej 
zróżnicowane struktury społeczne i gospodarcze są konsekwencją ich mniejszej 
konkurencyjności; c) mniejsza jest dostępność dóbr i usług, zwłaszcza publicznych. 

O ile wzrost zainteresowań społecznym wymiarem funkcjonowania obszarów 
wiejskich nie budzi wątpliwości, o tyle  próby kategoryzacji pojęcia obszaru wiejskiego 
powodują dyskusje chociażby w świetle zróżnicowań regionalnych. Pojawia się 
pytanie, czy pomimo akcentowania dekoncentracji (rozproszenia) ludności jako 
decydującego parametru identyfikującego obszary wiejskie (tzw. kryterium 
demograficzne według M. Stanny, 2014) jest ono do powszechnego zaakceptowania. 
Wystarczy wskazać na zurbanizowane obszary wiejskie wokół dużych miast 
i zespołów osadniczych, zwłaszcza w województwie śląskim, gdzie znajdują się dwa 
złożone układy typu konurbacji (katowicka i rybnicka), dwa złożone układy osadnicze 
typu aglomeracji (aglomeracja Bielska-Białej i Częstochowy) oraz liczne lokalne układy 
osadnicze. Mamy tu wiele przypadków np. gęstości zaludnienia większej w obszarze 
wiejskim niż w miastach. Podobne sytuacje dotyczą wyposażenia infrastrukturalnego, 
czy też pozarolniczej aktywności gospodarczej. Z kolei miasta z terenami rolniczymi 
wcale nie są rzadkością w konurbacji katowickiej bądź rybnickiej. Przyczyną 
występowania takich sytuacji jest formalnoprawne kryterium rozróżniania obszarów 
miejskich od wiejskich w Polsce, które często w sztuczny sposób dzieli jedne od 
drugich.  

Zastosowanie wielokryterialnego kontinuum miejsko-wiejskiego, koncepcji bazy 
ekonomicznej czy też teorii rozwoju lokalnego pozwala z większym przybliżeniem 
zidentyfikować określone spektrum obszarów wiejskich – od klasycznie rolniczych po 
wiejskie obszary zurbanizowane sytuujące się w otoczeniu dużych miast i złożonych 
układów osadniczych. Wymaga to przeprowadzenia określonej typologii obszarów 
wiejskich. Jak zauważa J. Bański (2014), w polskiej oraz zagranicznej literaturze 
przedmiotu zaznaczają się trzy podejścia w typologii obszarów miejskich: 
lokalizacyjne, strukturalne i kombinacyjne. Pierwsze z nich (lokalizacyjne) odwołuje się 
do koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego, pozwalającego rozróżnić: miasta i ich 
strefy oddziaływań, tradycyjne obszary wiejskie oraz obszary peryferii. Drugie 
z podejść typologicznych (strukturalne) wykorzystuje przyjęty zbiór cech społeczno- 
-gospodarczych, by za pomocą określonych procedur analizy wielozmiennej 
przeprowadzić grupowanie obszarów do odpowiedniego typu funkcjonalnego. Z kolei 
trzecia możliwość (kombinacyjna) łączy podejście lokalizacyjne i strukturalne. Jest to 
procedura złożona, w której jedno z podejść stanowi punkt wyjścia dalszych dociekań 
badawczych. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa „[...] uogólnienie wyników 
i przejrzysta charakterystyka wyodrębnionych typów. Wyzwaniem metoidycznym 
takiej typologii jest jednoczesne uwzględnienie trzech niezależnych wymiarów analizy 
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określających cechy obszaru wiejskiego pod względem jego struktury gospodarczej, 
lokalizacji i tempa rozwoju. Ostatecznym celem jest jednak nie tylko 
przyporządkowanie dla każdej badanej gminy jej konkretnego typu, lecz także 
stworzenie pewnych większych zwartych obszarów funkcjonalnych, homogenicznych 
pod względem analizowanych kryteriów” (Bański, 2014, s. 467). 

Istotną kwestią metodologiczną w badaniach obszarów wiejskich jest możliwość 
konceptualizacji podejmowanych zagadnień zgodnie z określoną teorią wyjaśniającą 
(Mazurek, 2010). Przegląd współczesnego piśmiennictwa z zakresu problematyki 
obszarów wiejskich wskazuje na liczne odwoływanie się do koncepcji 
wielofunkcyjności jako drogi zapewniającej zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 
(m.in. Kostrowicki, 1976; Kłodziński, 1996; Korelewski, 1998; Adamowicz, 2004). 
Należy jednak zauważyć, że jest to koncepcja, która w krajach zachodnioeuropejskich 
pojawiła się na początku XX wieku, zainteresowano się nią w Polsce już w latach 
80. XX w., a wraz z transformacją ustrojowo-gospodarczą przeżywa renesans. 
Wspólnie z koncepcjami ładu (społecznego, gospodarczego i przestrzennego), 
odnowy obszarów wiejskich i małych miast, rozwoju opartego na inicjatywach 
lokalnych oraz aktywizacji rozwoju społeczności lokalnych tworzy zbiór tzw. starych 
koncepcji rozwoju obszarów wiejskich (Siemiński, 1996). 

4.3. Obszary wiejskie w Polsce – kierunki zmian i ich konsekwencje 

Jak podkreślają  badacze obszarów wiejskich, ich zróżnicowanie oraz  kierunki 
zmian są z jednej strony pochodną: a) dotychczasowych historycznych uwarunkowań 
rozwojowych, b) bieżącej polityki rolnej, c) przyjętych strategii perspektywicznych 
przemian obszarów wiejskich z drugiej strony zaś – wieloaspektowych uwarunkowań 
środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych (m.in. Bański, 2014; Knapik, 
Kowalska, 2014). Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zwłaszcza takie 
czynniki różnicujące, jak: a) warunki przyrodniczo-glebowe (szczególnie kwestie 
odłogowania gruntów z uwagi na niekorzystne warunki gospodarowania rolniczego), 
b) stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną), c) poziom kapitału 
społecznego (zwłaszcza aktywność mieszkańców w lokalnych inicjatywach 
edukacyjnych, kulturalno-sportowych itp.), d) sytuacja demograficzna (przede 
wszystkim kształtowanie się składowych przyrostu/ubytku rzeczywistego, zmian 
w strukturach demograficznych i aktywności zawodowej). Zdaniem A. Rosner 
i M. Stanny (2007, s. 114) struktura i poziom zróżnicowania obszarów wiejskich 
w  Polsce są determinowane przede wszystkim czynnikiem historycznym oraz 
usytuowaniem danego obszaru wiejskiego na osi centrum – peryferie, tworzącej 
ogólnokrajowe continuum obszarów tego typu. „Oznacza to, że wobec tak licznych 
zjawisk i procesów kształtujących odrębność poszczególnych regionów trudno 
zakładać jeden zbiorczy model rozwoju polskiej wsi. Każdy z nich wymaga 
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zastosowania odrębnej strategii, uwzględniającej regionalne uwarunkowania i w opty-
malny sposób wykorzystującej lokalne zasoby” (Knapik, Kowalska, 2014, s. 53). 

Jak zauważają Autorzy raportu: Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący 
(2012), pomimo owego wieloaspektowego zróżnicowania obszarów wiejskich istotnym 
czynnikiem perspektywicznego rozwoju będzie wzmocnienie terytorialne (a nie 
sektorowe) polityki rozwoju. „[...] wzmocnienie wielofunkcyjności obszarów wiejskich 
nie zawsze przynosi dobre efekty ze względu na niską rolę ośrodków subregionalnych, 
bezrobocie i degradację gospodarczą miast gminnych i powiatowych stanowiących 
potencjalny rynek pracy dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Relatywnie niski kapitał 
ludzki i społeczny na obszarach wiejskich nie może być traktowany jako potencjał 
endogenny. Obszary wiejskie rozwijają się w Polsce przede wszystkim dzięki 
interwencjom publicznym, w tym interwencjom unijnym” (jw., s. 284). 

Wśród wskazanych rekomendacji dotyczących obszarów wiejskich – w perspekty-
wie Strategii Rozwoju Województw, w tym także pozyskiwania środków unijnych – 
podkreśla się zwłaszcza konieczność: 

‒ kształtowania optymalnej sieci powiązań między producentami rolnymi 
a przetwórcami spożywczymi, 

‒ zaspokajania potrzeb dotyczących infrastruktury technicznej i społecznej, 
‒ wspierania gospodarstw rolniczych z przedziału 20�50 ha, jako najbardziej 

optymalnych obszarowo w produkcji rolnej, 
‒ kreowania kapitału społecznego i wspomagania aktywności społecznej 

mieszkańców, 
‒ wzmacniania roli miast do 20 tys. mieszkańców, będących w polskich 

warunkach ośrodkami obsługi rolnictwa, tj. zapleczem instytucjonalnym 
obszarów wiejskich, oraz bezpośrednim dostarczycielem dóbr ekonomicznych, 
usług edukacyjnych, kulturalnych itp. na potrzeby mieszkańców wsi. 

W perspektywie 2020 r. możliwe są cztery scenariusze rozwojowe obszarów 
wiejskich w Polsce (jw., s. 296): 

x strategia agresywna – dążąca do maksymalnego wykorzystania szans rozwoju 
na podstawie mocnych stron obszaru wiejskiego oraz jego bezpośredniego 
otoczenia. Strategia ta jest zarazem kontynuacją dotychczasowych tendencji 
rozwojowych obszarów wiejskich (wielkopolska, lubelskie); 

x strategia konkurencyjna – której celem jest przezwyciężenie niskiej 
konkurencyjności obszarów wiejskich przez możliwości, jakie stwarza 
otoczenie. Intensyfikacja interwencji w kluczowych obszarach jest możliwa 
w takich województwach, jak: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, 
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie;  

x strategia konserwatywna – dążąca do sunięcia zagrożeń zewnętrznych drogą 
specjalizacji w rolnictwie, intensyfikacji powiązań funkcjonalno-przestrzennych 
czy też redukcji kosztów (kujawsko-pomorskie, podlaskie, podkarpackie, 
mazowieckie);  
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x strategia defensywna – koncentracja działalności na redukcji słabości wewnętrznych 
oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia (śląskie, łódzkie, lubuskie). 

Jednocześnie województwa małopolskie i warmińsko-mazurskie określono jako te 
o strategiach mieszanych.  

4.4. Podsumowanie 

Niewątpliwie w perspektywie kolejnych lat wzmocnieniu ulegnie rola 
demograficzno-społecznych uwarunkowań rozwojowych, a w przypadku krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej także konsekwencji transformacji ustrojowej i akcesji do 
UE. Narastanie trudności przemian ludnościowych w formie pojawienia się obszarów 
problemowych (m.in. Eberhardt, 1989), czy też otwarcia zachodnioeuropejskich 
rynków, uruchomiło wzrost procesów migracyjnych. Dominujący dotychczas 
powojenny odpływ w kierunku rozwijających się krajowych ośrodków miejsko-
przemysłowych zmniejszył się na rzecz odpływu do pracy za granicę. Stanowi to 
zarazem potwierdzenie transformacji ruchliwości przestrzennej W. Zelinsky’ego (1971).  

Przyspieszeniu uległy starzenie demograficzne oraz proces feminizacji 
społeczności lokalnych. Niekorzystne tendencje były generowane także dyskusyjnymi 
decyzjami politycznymi, chociażby decyzją likwidacji Państwowych Gospodarstw 
Rolnych na początku okresu przemian ustrojowych. Zerwane zostały wieloletnie – 
często dobrze funkcjonujące – powiązania gospodarczo-społeczne obszarów 
wiejskich z pobliskimi małymi miastami, stanowiącymi ośrodki obsługi rolnictwa 
najniższego poziomu hierarchicznego krajowego systemu osadniczego. Wiele z tych 
obszarów do dziś boryka się z poważnymi problemami rynku pracy, ze wskazaniami 
perspektyw dalszych przemian czy kreowania warunków i jakości życia. Innym 
politycznym uwarunkowaniem rozwoju obszarów rolniczych jest zagraniczna 
zmienność odbiorców produktów rolnych, wynikająca z podejmowania decyzji 
o zablokowaniu bądź otwarciu rynków zbytu. Przykładem może tu być embargo na 
produkty rolne nałożone przez Rosję, co w sytuacji wieloletniej dominacji tego kierunku 
zbytu powoduje nie tylko koszty ekonomiczne, lecz rzutuje także na wiele sfer 
aktywności społecznej mieszkańców. 

W przypadku obszarów wiejskich usytuowanych w sąsiedztwie dużych miast 
i aglomeracji pojawia się kwestia wpływu suburbanizacji na lokalną społeczność. 
W zależności od stopnia więzi z wcześniejszym miejskim obszarami zamieszkania 
relacje migrantów z nowymi sąsiadami mogą zawierać się w szerokim spektrum 
przypadków – od jedynie zamieszkiwania w suburbium aż po mocne zaangażowanie 
się w sprawy lokalnej społeczności. Tym samym identyfikacja społecznych problemów 
funkcjonowania obszarów wiejskich nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza 
w obszarze praktycznym (kreowanie, zarówno bieżącej, jak i perspektywicznej polityki 
lokalnej oraz regionalnej). 
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KIERUNKI I KONSEKWENCJE PRZEMIAN OBSZARÓW WIEJSKICH 
W POLSCE – PRÓBA UOGÓLNIENIA 

Streszczenie 

W perspektywie kolejnych lat wzmocnieniu ulegnie rola demograficzno- 
-społecznych uwarunkowań rozwojowych obszarów wiejskich, a w przypadku krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej także konsekwencji transformacji ustrojowej i akcesji do 
UE. Narastanie trudności przemian ludnościowych w formie pojawienia się obszarów 
problemowych, czy też otwarcia zachodnioeuropejskich rynków, uruchomiło wzrost 
procesów migracyjnych. Dominujący dotychczas powojenny odpływ ludności ze wsi 
w kierunku rozwijających się krajowych ośrodków miejsko-przemysłowych zmniejszył 
się na rzecz odpływu do pracy za granicę. Stanowi to zarazem potwierdzenie transfor-
macji ruchliwości przestrzennej. Przyspieszeniu uległy starzenie demograficzne oraz 
proces feminizacji społeczności lokalnych. Niekorzystne tendencje były generowane 
także dyskusyjnymi decyzjami politycznymi, chociażby decyzją likwidacji Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych na początku okresu przemian ustrojowych. Zerwane 
zostały wieloletnie – często dobrze funkcjonujące – powiązania gospodarczo- 
-społeczne obszarów wiejskich z pobliskimi małymi miastami, stanowiącymi ośrodki 
obsługi rolnictwa najniższego poziomu hierarchicznego krajowego systemu osad-
niczego. Wiele z tych obszarów do dziś boryka się z poważnymi problemami rynku 
pracy, wskazaniami perspektyw dalszych przemian czy też kreowania warunków 
i jakości życia.  

Innym politycznym uwarunkowaniem rozwoju obszarów rolniczych jest zagraniczna 
zmienność odbiorców produktów rolnych, wynikająca z podejmowania decyzji 
o zablokowaniu bądź otwarciu rynków zbytu. Przykładem może tu być embargo na 
produkty rolne nałożone przez Rosję, co w sytuacji wieloletniej dominacji tego kierunku 
zbytu powoduje nie tylko koszty ekonomiczne, lecz rzutuje także na wiele sfer 
aktywności społecznej mieszkańców. 

W przypadku obszarów wiejskich usytuowanych w sąsiedztwie dużych miast 
i aglomeracji pojawia się kwestia wpływu suburbanizacji na lokalną społeczność. 
W zależności od stopnia więzi z wcześniejszym miejskim obszarami zamieszkania 
relacje migrantów z nowymi sąsiadami mogą zawierać się w szerokim spektrum 
przypadków – od jedynie zamieszkiwania w suburbium aż po mocne zaangażowanie 
się w sprawy lokalnej społeczności. Tym samym identyfikacja społecznych problemów 
funkcjonowania obszarów wiejskich nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza 
w obszarze praktycznym (kreowanie zarówno bieżącej, jak i perspektywicznej polityki 
lokalnej oraz regionalnej). 
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TRENDS AND CONSEQUENCES OF TRANSFORMATION OF RURAL AREAS 
IN POLAND 

Abstract  

In the coming years, the role of demographic and social conditions of development 
of rural areas, in the case of countries in Central and Eastern Europe and also 
consequence of political transformation and European Union accession, will boost. 
Growing difficulties in population changes caused by formation of problem areas, or 
opening of Western markets triggered an increase in migration processes. The post-
war exodus from rural areas to developing urban and industrial centres, which has 
been dominant so far, declines in favour of the outflow of people seeking employment 
abroad, which also confirms transformation of spatial mobility. Demographic ageing 
and the process of feminization of local communities have accelerated as well. 
Unfavourable trends were also generated by doubtful political decisions, such as the 
decision to liquidate State Agricultural Farms (Państwowych Gospodarstw Rolnych) at 
the beginning of the political transformation. It resulted in braking long lasting – often 
well-functioning - economic and social links between rural areas and nearby small 
towns which used to form centres of agriculture services at the lowest hierarchical level 
of the national settlement system. Many of those areas still have to deal with serious 
problems on the labour market, indication of directions of further changes, or creation 
of proper life conditions and improvement of quality of life. Another political factor 
affecting development of agricultural areas is volatility of foreign markets for 
agricultural products and consumer preferences resulting in decision to block or to 
open a given market. The embargo on agricultural products imposed by Russia is an 
example of such circumstances which in the situation of long-lasting dominance of the 
market does not only incur economic costs, but affects many spheres of social activity 
of the inhabitants. 

In the case of rural areas located in the vicinity of large cities and agglomerations, 
there is a question of impact of suburbanization on the local community. Depending on 
the degree of links with the previous urban areas, migrants relationships with new 
neighbours may include a wide spectrum of cases – from just living in the suburbia to 
strong involvement in problems of local communities. Hence, identification of social 
problems in functioning of rural areas is becoming increasingly important, especially in 
relation to practical aspects (creating current and future local and regional policies). 
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Tomasz BRADECKI7, Agata TWARDOCH8 

5. ROZWÓJ PRZESTRZENI WIEJSKICH I PODMIEJSKICH NA 
PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW I REALIZACJI BUDYNKÓW 
USŁUGOWO-MIESZKANIOWYCH 

5.1. Wprowadzenie 

Proces urbanizacji wsi i terenów podmiejskich to zjawisko znane i szeroko 
omawiane: jak pisze Iwona Hudzik, rozwój stref podmiejskich wydaje się procesem 
nieuniknionym (Hudzik, 2005). Niekontrolowana ekspansja zabudowy miejskiej na 
obszary wiejskie przyczynia się do nawarstwiania się wielu problemów środowiskowo-
-przestrzennych i społeczno-kulturowych (Heffner, 2016). Proces ten ma obecnie 
coraz większe znaczenie – szczególnie w Polsce, gdzie uwarunkowania ekonomiczno-
-przestrzenne sprzyjają postępującej urbanizacji terenów wiejskich. W wielu miejscach 
w Polsce można zaobserwować nadmiar ilości terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w strefach podmiejskich. Jest to szczególnie wyraźnie w obszarach 
powstającej obecnie zabudowy mieszkaniowej. W „Raporcie o społecznych skutkach 
suburbanizacji” (Raport: Kowalewski i inni, 2013) autorzy wyraźnie zarysowują trzy 
konsekwencje tego zjawiska: przestrzenne, ekonomiczne, społeczne. Według raportu 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową zbyt duże tereny, przekraczające często wielokrotnie 
potrzeby i możliwości ekonomiczne gmin, co wiąże się z utraconymi korzyściami 
synergii programów i funkcji, rozumianych jako wzajemne się ich uzupełnianie, 
osiągalnej jedynie przez zaplanowane i skoordynowane zagospodarowanie terenu 
(Kowalewski i inni, 2013). Ponadto w raporcie zwraca się uwagę na koszty budowy 
infrastruktury, a także wydatki generowane przez transport (koszty dojazdów do pracy, 
przy uwzględnieniu cen paliwa i kosztów eksploatacyjnych, ale także ekwiwalentu 
straconego na dojady czasu). Jak stwierdza Michalski, rozbudowa infrastruktury 
technicznej, społecznej czy zapewnienie obsługi przez komunikację publiczną 
stanowią nieuzasadnione obciążenie dla budżetu miast, w sytuacji gdy obszary nie są 
zainwestowane w sposób racjonalny (Michalski, 2010). 
                                            
7 Dr inż. arch. Tomasz Bradecki, Politechnika Śląska. 
8 Dr inż. arch. Agata Twardoch, Politechnika Śląska. 
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W związku z intensywnym rozwojem obszarów podmiejskich zapotrzebowanie na 
usługi oraz ich rola na terenach dotychczas wiejskich wzrasta. Katarzyna Kajdanek 
zdiagnozowała taki problem jako „za mało miejskości w podmiejskości”. Autorka, na 
podstawie przeprowadzonych wśród mieszkańców wrocławskich suburbii badań, 
wskazuje, że dla nowych mieszkańców przedmieść szczególnie uciążliwy jest problem 
braku usług dostępnych w zasiegu pieszym (Kajdanek, 2013). W związku 
z zapotrzebowaniem oraz wraz z procesami urbanizacyjnymi na terenach wiejskich 
coraz częściej powstają nowe, nierolnicze usługi. Miedzy innymi to właśnie lokalizacja 
tych nowych usług sprawia, że tereny wiejskie stają się terenami przejściowymi 
pomiędzy miastem i wsią. Eleonora Gonda-Soroczyńska do obecnie najważniejszych 
procesów gospodarczych na terenach suburbiów zalicza właśnie zastępowanie 
produkcji rolniczej działalnością produkcyjną i usługową o charakterze pozarolniczym, 
np. handlową czy motoryzacyjną (Gonda-Soroczyńska, 2009). 

Powstają więc następujące pytania i wątpliwości: jakie są uwarunkowania 
postępujących procesów urbanizacji wsi? Jakie są potencjalne skutki lokalizowania 
nowych usług na terenach wiejskich? W jaki sposób gminy powinny przygotować się 
do takich inwestycji? Autorzy przyjmują, że wnikliwa analiza pojedynczych przypadków 
może być przyczynkiem do odpowiedzi na te pytania. 

5.2. Metoda analizy uwarunkowań współczesnych realizacji 

Współczesne realizacje zabudowy usługowo-mieszkaniowej mają swoje lepsze 
i gorsze przypadki: niektóre z nich można uznać za modelowe rozwiązania wpisujące 
się w bezpośrednie sąsiedztwo, podczas gdy inne pozostawiają wątpliwości i pytania 
co do ich formy i uwarunkowań, zgodnie z którymi powstawały. W miejskich obszarach 
mieszkaniowych modelowe budynki mieszkaniowo-usługowe to takie, w których usługi 
stanowią funkcje uzupełniające. Zwykle zajmują część powierzchni użytkowej parteru 
w obiektach o przeznaczeniu dla zabudowy wielorodzinnej. W obszarach podmiejskich 
budynki mieszkaniowo-usługowe mogą przybierać różne formy. Są to zarówno 
obiekty, w których powierzchnia przeznaczona na usługę jest dominująca, czyli 
budynki typowo usługowe, jak i miejsca w których funkcja usługowa połączona jest 
z  inną funkcją, zazwyczaj mieszkaniową, ale także np. administracyjną 
(np. pomieszczenia administracji gminy). Funkcja budynków musi być zgodna 
z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stąd wiadomo, 
że gminy mają realny wpływ na charakter powstających obiektów. 

Według Krystiana Heffnera: Żywiołowa suburbanizacja (urban sprawl) skutkuje 
różnego typu negatywnymi zjawiskami ocenianymi zwykle w trzech aspektach: 
środowiskowym, ekonomiczno-przestrzennym i społecznym (Heffner, 2016). Ocenę 
uwarunkowań dla lokalizacji budynków usługowych i usługowo-mieszkaniowych na 
obszarach podmiejskich autorzy proponują podzielić analogicznie na trzy kategorie: 
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ekonomiczne, przestrzenne i społeczne. Uwarunkowania ekonomiczne to przede 
wszystkim: cena nieruchomości (w której skład wchodzą grunt, budynek oraz często 
inne wydatki powiązane z lokalizacją) oraz koszt dojazdu (rozumiany także jako koszt 
czasu poświęconego na dojazd). Na uwarunkowania przestrzenne składają się: 
dostępność komunikacyjna (w zakresie komunikacji pieszej, samochodowej oraz 
transportu publicznego), lokalizacja usługi w budynku względem otoczenia, walory 
przestrzenne najbliższej okolicy. Uwarunkowania społeczne można oceniać przez 
pryzmat przydatności danej usługi dla lokalnej społeczności lub też wpływu nowo 
powstającej usługi na funkcjonowanie lokalnej społeczności. 

Na podstawie przyjętych kryteriów autorzy postanowili przeanalizować dwie 
realizacje, których są projektantami. Obydwie znajdują się w zabudowie podmiejskiej, 
a ich funkcja nie jest związana z rolnictwem, więc nie jest tradycyjnie powiązana 
z  obszarami wiejskimi. Wybór przykładów jest subiektywny: autorzy, będąc 
projektantami, chcą przedstawić rzetelnie wszystkie okoliczności związane 
z realizacją, zaczynając od przyczyn powstania obiektów, a na skutkach realizacji 
kończąc. Metodę oceny również należy określić jako subiektywną opisową, opierającą 
się na doświadczeniu autorów. 

5.3. Studium przypadku budynku mieszkaniowo-usługowego 
z funkcją piekarni i ciastkarni w Wielowsi 

Wielowieś to gmina w powiecie gliwickim, w województwie śląskim. Wielowieś liczy 
ok. 6000 mieszkańców, a jej struktura demograficzna ma tendencję nieznacznie 
spadkową, mimo że liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie w kilku 
ostatnich latach9. Wielowieś jest rozwijającą się gminą wiejską, która ze względu na 
swoją dobrą lokalizację (sąsiedztwo Tarnowskich Gór, Gliwic i Pyskowic oraz węzła 
autorstrady A1) stała się obszarem nowego osadnictwa mieszkaniowego dla osób 
zatrudnionych w sąsiadujących ośrodkach miejskich (rys. 5.1). W strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyróżnić centrum: skrzyżowanie głównych 
ulic wraz z podstawowymi usługami (głównie handlowymi). Przedmiotowa działka 
znajduje się w odległości ok. 700 m od centrum Wielowsi (rys. 5.1) – zatem 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie i może być z nim funkcjonalnie powiązana. Struktura 
użytkowania terenu w najbliższym sąsiedztwie jest zróżnicowana: dominują zabudowa 
jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne. Stopień zurbanizowania terenu można 
określić jako niski. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
omawianej działki pozwalają na zabudowę jednorodzinną wraz usługami 
nieuciążliwymi. Dopuszcza się również usługi związane z rolnictwem (MPZP 
Wielowieś, 2005).  

                                            
9 US w Katowicach, dane za 2013-2016. 
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Rys. 5.1. Wielowieś � lokalizacja oraz układ struktury zabudowy w najbliższym otoczeniu � 

kółkiem zaznaczono obszar inwestycji 
Fig. 5.1. Wielowieś � location and built environment structure 
Źródło: Tomasz Bradecki, na podstawie geoportal.gov.pl 
 

Na działce zaprojektowano budynek mieszkaniowo-usługowy z funkcją piekarni 
i ciastkarni, obejmującą zarówno produkcję, jak i sprzedaż detaliczną. Na piętrze, żeby 
spełnić wymogi mpzp, zaprojektowano lokal mieszkalny, który jednak prawdopodobnie 
nie będzie w ten sposób użytkowany. Można więc uznać, że jest to funkcja zupełnie 
nowa dla tej lokalizacji. Projekt zagospodarowania terenu zakładał maksymalne, 
wskazane przez mpzp, wykorzystanie terenu: nie więcej niż 60% powierzchni 
zabudowy oraz minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej (rys. 5.2). Znaczne 
gabaryty budynku w stosunku do sąsiadującej zabudowy mają być optycznie 
zminimalizowane przez nawiązanie formą architektoniczną do istniejących w okolicy 
tradycyjnych stodół. Na etapie projektu przewidziano 6 miejsc parkingowych (4 miejsca 
wydzielone i 2 dodatkowe na placu manewrowym).  
 

  
 

Rys. 5.2. Budynek mieszkaniowo-usługowy z funkcją piekarni i ciastkarni � plan zagospodaro-
wania terenu, wizualizacja 

Fig. 5.2. Multiuse apartament + bakery site plan, and visualization 
Źródło: Tomasz Bradecki. 
 
 Uwarunkowania ekonomiczne lokalizacji to niska cena działki w stosunku do cen 
nieruchomości na sąsiadujących terenach zurbanizowanych oraz istniejąca 
infrastruktura techniczna: wodociąg, linia energetyczna i gazociąg. 
 Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji projektowanej funkcji są następujące: 
bardzo dobra dostępność dla klientów w skali lokalnej, średnia w skali regionalnej 
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(duża odległość dla potencjalnych klientów, praktycznie brak możliwości korzystnia 
z komunikacji publicznej, dogodne miejsca parkingowe przy obiekcie). Głównym 
atutem lokalizacji była możliwość wybudowania nowego budynku zamiast 
modernizacji obiektu istniejącego, co było łatwiejsze poza terenami zurbanizowanymi. 
Najbliższa okolica to domy jednorodzinne, małe gospodarstwa rolne, składające się 
z zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych, oraz stare stodoły (rys. 5.3). 
 Uwarunkowania społeczne: ze względu na strukturę zaludnienia bardzo nieliczna 
jest społeczność lokana. Obiekt nie jest uciążliwy dla mieszkańców okolicznych 
terenów. Potrzeby parkingowe są zaspokojone wewnątrz działki. Można jednak 
przypuszczać, że jeżeli za postępującymi procesami urbanizacyjnymi Wielowsi nie 
będzie postępował rozwój komunikacji publicznej, w pewnym momencie nastąpi 
nadmierny wzrost intensywnoiści ruchu kołowego, który będzie stwarzał uciążliwości. 

 
Rys. 5.3. Wielowieś – lokalizacja inwestycji – zdjęcie ilustruje charakter sąsiadującej zabudowy; 

źródło: maps.google.pl  
Fig. 5.3. Wielowieś – the image of the site and its neighbourhood; source: maps.google.pl 

5.4. Studium przypadku budynku usługowego z funkcją biura 
księgowego w Pilchowicach 

Pilchowice to wieś gminna w powiecie gliwickim, w województwie śląskim. 
Pilchowice liczą ok. 3000 mieszkańców, a liczba ludności stale wzrasta. Ze względu 
na niewielką odległość od Gliwic i Rybnika cała gmina Pilchowice należy do terenów 
rozwijających się (rys. 5.4). W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można 
wyróżnić centrum, czytelne ze względu na miejską przeszłość wsi. Przedmiotowa 
działka znajduje się w odległości ok. 500 m od centrum Pilchowic (rys. 5.4) � można 
więc stwierdzić, że badany przypadek jest w pieszym zasięgu względem centrum wsi. 
Struktura użytkowania terenu w sąsiedztwie jest zróżnicowana: dominują zabudowa 
jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne, jednak z działką graniczy zakład 
produkcji okien, a nieco dalej znajdują się cmentarz, park i kościół. Stopień 
zurbanizowania terenu można określić jako wysoki, nawet przy uwzględnieniu 
specyfiki wsi podmiejskich (w okolicy, nie ma już praktycznie niezainwestowanych 
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działek z dostępem do drogi głównej). Zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla omawianej działki pozwalają na zabudowę jednorodzinną lub 
usługi, w tym te związane z rolnictwem, lub rolnictwo nieuciążliwe (MPZP Pilchowice).  
 

  
Rys. 5.4. Pilchowice – lokalizacja oraz układ struktury zabudowy w najbliższym otoczeniu- 

kółkiem zaznaczono obszar inwestycji; źródło: geoportal.gov.pl, opracowała Agata 
Twardoch  

Fig. 5.4. Pilchowice – location and built environment structure; source: geoportal.gov.pl, 
elaborated Agata Twardoch  

 
 Na przedmiotowej działce zaprojektowano budynek usługowy na potrzeby biura 
księgowego. Można przyjąć, że jest to nietypowa funkcja w stosunku do najbliższego 
sąsiedztwa (brak tego typu budynków najbliższym sąsiedztwie). Ponieważ działka 
przekraczała zapotrzebowanie inwestycyjne, pod inwestycję przeznaczono jedynie jej 
przednią część, a tylny fragment pozostawiono jako rezerwę terenową pod przyszłe 
inwestycje. Gabaryty budynku nie przekraczają wielkości sąsadującej zabudowy. 
Obiekt nawiązuje formą do zabudowy sąsiedniej (rys. 5.5). 
 

 

 
Rys. 5.5. Budynek usługowy z funkcją biura księgowego – plan zagospodarowania terenu, 

realizacja; autor: Agata Twardoch  
Fig. 5.5. Office building – site plan and realization; author: Agata Twardoch 
 
 Uwarunkowania ekonomiczne: niska cena gruntu w stosunku do cen 
nieruchomości na sąsiadujących terenach zurbanizowanych. Istniejąca infrastruktura: 
wodociąg oraz linia energetyczna, a także dogodny dojazd z drogi krajowej relacji 
Gliwice – Rybnik.  
 Uwarunkowania przestrzenne: dostępność dla klientów stosunkowo dobra 
w skali lokalnej (choć po stronie inwestycji nie ma chodnika wzdłuż drogi), średnia 
w skali regionalnej (dobra komunikacja indywidualna, niewystarczająca transportem 
publicznym). Na terenie działki zlokalizowano wystarczającą liczbę miejsc 
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parkingowych dla pracowników – z tyłu budynku, oraz dla klientów – od frontu. Walory 
przestrzenne najbliższej okolicy należy ocenić jako dobre: są to częściowo domy 
jednorodzinne, a częściowo małe gospodarstwa rolne lub inne usługi. W bezpośrednim 
sąsiedztwie działki znajduje się zakład produkcji stolarki okiennej (rys. 5.6). 
 Uwarunkowania społeczne: zbliżone do sytuacji w Wielowsi. Niewielka 
społecznośc lokalna, dla której inwestycja nie jest uciążliwa. 
 

 
Rys. 5.6. Pilchowice, ul. Powstańców – lokalizacja inwestycji – zdjęcie ilustruje charakter 

sąsiadującej zabudowy 
Fig. 5.6. Pilchowice Powstańców street – the image of the site and its neighbourhood 
Źródło: maps.google.pl 

5.5. Wnioski 

 W obydwu przedstawionych przypadkach możemy mówić o realizacjach 
wpisujących się w obecnie obowiązujące trendy suburbanizacji ekonomicznej. 
Przypadek Pilchowic można uznać za klasyczny – skala zabudowy jest zgodna 
z zabudową sąsiadującą, podczas gdy w przypadku inwestycji w Wielowsi skala jest 
już nieco zaburzona. Znaczący jest fakt zawarcia w projekcie budowlanym obiektu 
w Wielowsi projektu mieszkania tylko po to, by spełnić wymagania mpzp – lokal nie 
będzie wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Obydwa przypadki wyraźnie pokazują, 
że projektowany sposób zagospodarowania terenu przeznacza znaczną jego część 
na miejsca parkingowe. Analiza zagospodarowania obszaru w obu przypadkach 
pokazuje, że wykorzystano maksimum możliwego utwardzenia terenu i pozostawiono 
minimum powierzchni biologicznie czynnej w zgodzie z zapisami loklanych mpzp10, 
ponadto i w Pilchowicach, i w Wielowsi część miejsc pargingowych została 
zaprojektowana jako tereny o innej funkcji, gdyż niemożliwe było wykonanie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Trudno 
ocenić, czy użytkownicy i klienci będą mieszkańcami lokalnymi, czy raczej tylko 
dojeżdżającymi. Profil działalności w obydwu przypadkach raczej wskazuje, że będą 

                                            
10 W przypadku realizacji w Pilchowicach dane dotyczą tylko zagospodarowanego fragmentu działki.   
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to osoby zarówno miejscowe, jak i z sąsiadujących ośrodków miejskich. W obydwu 
realizacjach wybór lokalizacji był związany z miejscem zamieszkania inwestorów.  
 Za powód lokalizacji budynków usługowych na terenach podmiejskich można 
uznać uwarunkowania ekonomiczne: niższa cena ziemi (średnia cena działek dla 
Pilchowic i Wielowsi wynosi od 50 do 150 zł za mkw., podczas gdy ceny podobnych 
działek na ternie Gliwic czy Tarnowskich Gór wahają się od 200 do nawet 500 zł za 
mkw.). Kolejny argument to uwarunkowania przestrzenne: pozornie lepsza dostępność 
komunikacyjna (rozumiana jako obszar ruchu o niskim natężeniu, brak korków) oraz 
możliwość wygospodarowania miejsc parkingowych. Dostępność komunikacyjną 
opisujemy jako pozorną, ponieważ: trudno ocenić, jak długo będzie ona miała szansę 
się utrzymać. Jeśli założymy, że przedstawione funkcje staną się generatorami ruchu 
(przykład cukierni: min. 4 zatrudnionych plus ruch dostawców, przykład biura 
rachunkowego: min. 10 zatrudnionych plus ruch klientów), a w najbliższym sąsiedztwie 
powstaną podobne funkcje usługowe, z dużym prawdopodobieństwem natężenie 
ruchu wzrośnie na tyle, żeby powodować utrudnienia, np. w postaci zatorów na 
drogach dojazdowych z/do najbliższych ośrodków miejskich. Już teraz zauważalny jest 
utrudniający płynne włączenie się do ruchu wzrost natężenia komunikcji 
samochodowej w godzinach porannego szczytu na pilchowickiej drodze dojazdowej 
do drogi krajowej.  

Warunki lokalizacji funkcji usługowych w zapisach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego różnią się na terenach podmiejskich: wskaźniki 
dotyczące realizacji miejsc postojowych są znacznie bardziej liberalne w stosunku do 
wskaźników przyjmowanych zwyczajowo na obszarach miejskich. Z reguły zapisy 
planów stanowią o liczbie miejsc parkingowych na każdą zatrudnioną osobę lub też 
w ogóle nie są sprecyzowane, podczas gdy na terenach miejskich najczęściej zapisy 
mówią o bilansowaniu miejsc parkingowych na każde 100 mkw powierzchni 
usługowej11. Można to uznać za paradoks: restrykcje związane z bilansowaniem 
miejsc postojowych powinny być łagodniejsze w miastach ze względu na rozbudową 
komunikację publiczną i możliwą komunikację rowerową. Przyjmowanie wskaźników 
względem liczby osób zatrudnionych może być ryzykowne, gdyż liczba pracowników 
może być zmienna w czasie. 
 Urbanizacja terenów podmiejskich i wiejskich w Polsce postępuje głównie ze 
względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz ekonomiczno-przestrzenne. Przede 
wszystkim spowodowana jest dużą dostępnością gruntów inwestycyjnych. Zjawisko 
ma charakter narastający, co może prowadzić do konfliktów przestrzennych, 
a z czasem również społecznych. Liberalne zapisy planów miejscowych 
pozwalających na nadmierną liczbę inwestycji nie uwzględniają wszystkich kosztów 
ekonomicznych (przyszłe konieczne koszty rozbudowy infrastruktury), w tym również 

                                            
11 Dane poparte doświadczeniem zawodowym autorów, na podstawie analizy licznych planów 
miejscowych w Gliwicach oraz w sąsiadujących gminach. 
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ekologicznych, i w niektórych obszarach mogą spowodować zagrożenia dla lokalnych 
społeczności.  
 Autorzy rekomendują, by dla nowych inwestycji przyjmować zapisy prawa 
miejscowego, tak by uwzględniały całkowity efekt planu i jego potencjalne skutki. 
Powinny to być głównie wskaźniki związane z zagospodarowaniem terenu (liczba 
miejsc parkingowych oraz powierzchni biologicznie czynnych). Pozostałe wskaźniki 
można by przyjmować w relacji do najbliższego sąsiedztwa, tak by relacja z istniejącą 
zabudową mogła być postrzegana bardziej pozytywnie.  

Mimo że lokalizacja żadnej z inwestycji nie jest obecnie użążliwa dla mieszkańców, 
przykład Wielowsi ukazuje słabość narzędzia, jakim jest mpzp – obiekt jest de facto 
niezgodny z przeznaczeniem zamierzonym przez autorów planu miejscowego. 
W rzeczywistości pełni funkcję całkowicie usługową, a nie sługowo-mieszkaniową.  
 Poza tematem tego artykułu, ale niezmernie istotne pozostają kwestie 
zrównoważonego rozwoju omawianych wsi, także pod względem transportu 
publicznego. Nowe tereny inwestycyjne powinny zostać skorelowane z rozwojem sieci 
komunikacyjnej. Całkowite oparcie nowych inwestycji na komunikacji samochodowej 
w dłuższej perspektywie może spowodować znaczne uciążliwości.  
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ROZWÓJ PRZESTRZENI WIEJSKICH I PODMIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE 
PROJEKTÓW I REALIZACJI BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKANIOWYCH  

Streszczenie 

Rozwój przestrzeni podmiejskich i wiejskich odbywa się obecnie w Polsce w sposób 
częściowo niekontrolowany. Uwarunkowania ekonomiczne, przestrzenne, a także 
społeczne często stanowią ważne powody, dla których przestrzenie podmiejskie 
i wiejskie są bardziej atrakcyjne dla realizacji usług, które mogłyby być lokalizowane 
w  miastach. Obserwacje i analiza pojedynczych przykładów w skali mikro mogą 
prowadzić do lepszego zrozumienia i uzasadnienia powszechnie znanych 
i opisywanych już procesów urbanizacji wsi i terenów podmiejskich. W artykule 
przedstawiono dwa przykłady realizacji budynków usługowo-mieszkaniowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Gliwic, które swoją skalą i funkcją wykraczają nieco poza 
klasyczne budynki w krajobrazie podmiejskim. Autorzy, będący jednocześnie 
projektantami wybranych przypadków, prezentują uwarunkowania i motywy, na 
podstawie których doszło do ich realizacji. 

DEVELOPMENT OF SUBURBAN AND RURAL AREAS – CASE STUDIES 
OF COMMERCIAL BUILDINGS 

Abstract 

The urbanization on suburban and rural areas is increasing in Poland and this 
process is partially not supervised properly. Economical, spatial and social means are 
very often major reasons for location of commercial uses in non urbanized areas 
in spite of urban destinations. The analysis and observation of singular case studies 
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in micro scale can be helpful in understanding and describing the suburbanization 
process. Two case studies of housing-commercial buildings located in proximity of 
Gliwice city has been presented in the article. Their scale and use are different 
comparing to the typical use and scale of buildings in their neighbourhood. Autors and 
also designers of the presented case studies present conditions and drivers for such 
realizations. 



Anna GÓRKA12 

6. O UŻYTECZNEJ WIZJI WSI 

6.1. Wprowadzenie 

Wybiórczość i branżowość planowania oraz realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Polsce sprzyja nierównowadze zasobów społecznych, 
przyrodniczych i przestrzennych (Sepioł 2014). Widocznym efektem tego procesu jest 
brak harmonii krajobrazu wiejskiego. Wszystko wskazuje na to, że wieś i planowanie 
przestrzenne wsi znalazły się w momencie przełomowym. W tej sytuacji niezbędne są 
pogłębiona diagnoza przyczyn kryzysu jakości przestrzeni oraz określenie założeń 
przyszłych zmian. Aby powstrzymać dezintegrację zasobów wsi, należałoby silniej 
włączyć do systemu planowania czynnik społecznej recepcji krajobrazu, obecny 
w holistycznych praktykach zarządzania przestrzenią wielu krajów europejskich. 
Celem artykułu jest opisanie uwarunkowań tego procesu. Zostanie przedstawiona rola 
społecznej wizji wiejskości oraz znaczenie jej krajobrazowych narzędzi w kształto-
waniu przestrzeni wsi.  

Doznanie zmysłowe jest odczuciem jednostkowym. Zawsze stanowi reakcję na 
bezpośredni kontakt z materialnym środowiskiem. Towarzyszy temu nieodłączny 
proces interpretacji, związany ze społecznym zaangażowaniem jednostki (Berleant 
2011). Rezultatem są indywidualne wyobrażenie i osąd, którymi kieruje się także każdy 
inwestor. Prywatne opinie ulegają stopniowo upowszechnieniu, stając się częścią 
zbiorowego imaginarium (Taylor 2001), które zapisuje się w przestrzeni jako jej nowy 
porządek. Oznacza to, że kształtowanie ładu przestrzennego odbywa się także na 
niesformalizowanym poziomie wizerunków i poglądów społecznych, które znajdują 
potwierdzenie w doświadczeniach jednostek.  

Popularne przekonania mają zdolność negowania odgórnych, prawnych, zasad 
i reguł postępowania (Sztompka 2016), dlatego kształtowanie zrównoważonego 
środowiska wymaga uzgadniania oficjalnych strategii z  rozpowszechnionymi 
poglądami i wyobrażeniami, najlepiej przez odwołanie do indywidualnych 
doświadczeń. W procesie planowania przestrzennego powinny służyć do tego 

                                            
12 Dr inż. arch. Anna Górka, Politechnika Gdańska. 
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narzędzia wizualizacji krajobrazu. Krajobraz ukazuje bowiem w sposób zintegrowany 
współzależność wielu wymiarów przestrzeni i życia, w tym doznań zmysłowych, 
wrażeń i skojarzeń, natomiast instrumentarium krajobrazowe ułatwia ich ujawnienie 
i uzgodnienie wspólnych zasad kształtowania otoczenia. Systemowa obecność 
krajobrazu i jego narzędzi w procesie planowania przestrzeni z czasem wykształciłaby 
zbiorową umiejętność całościowego „myślenia krajobrazem”, która skutecznie 
wspomagałaby trwałe rozwiązywanie problemów przestrzennych. 

6.2. Przyczyny, przejawy i skutki dezintegracji wiejskiego 
krajobrazu 

Współczesna wieś podlega przebudowie społecznej i przestrzennej. Stanowi 
miejsce zamieszkania ludności wielu zawodów, nie tylko rolników i ich rodzin. 
Wykonywanie zawodu producenta rolnego nie wymaga już zamieszkania na wsi, poza 
tym coraz liczniejsza grupa ludności wiejskiej pracuje w mieście. W kolejnych latach 
przewidywany jest dalszy wzrost liczby przybyszów z miast. Popytowi na działki 
budowlane towarzyszy niewspółmiernie wielka podaż gruntów wyłączonych 
z produkcji rolnej (Kowalewski i in. 2013). Władze samorządowe, przeznaczając pod 
zabudowę obszary zalewowe lub zagrożone osuwiskami oraz pasma terenu wzdłuż 
dróg tranzytowych, nie biorą pod uwagę możliwych zagrożeń i związanych z nimi 
przyszłych kosztów. Pomimo nowych wyzwań – społecznych i przestrzennych skutków 
rozwoju rolnictwa oraz środowiskowych skutków presji urbanizacyjnej – polityka 
przestrzenna gmin zwykle ogranicza się do doraźnego i miejscowego, cząstkowego 
zarządzania. Zabudowa wsi i gospodarowanie gruntami rolnymi nie są porządkowane 
kompleksowo. W rezultacie obok historycznych układów przestrzennych dawnej wsi 
rolniczej i nowej zabudowy wzdłuż istniejących dróg w przypadkowych miejscach 
powstaje łatwo rozpoznawalna struktura nowych, wiejskich osiedli mieszkaniowych. 
Stanowi ją regularna siatka ulic i niewielkich działek budowlanych, wtłoczona w dawne 
granice pól, która w losowej kolejności jest wypełniana zabudową o zróżnicowanych 
gabarytach, bryłach i kolorystyce lub przeciwnie – o formach nazbyt zunifikowanych. 
Nadmierne rozproszenie inwestycji mieszkaniowych obniża wartość produkcyjną 
terenów rolnych, jest ekonomicznie nieracjonalne i sprzyja wykluczeniu społecznemu 
(Heffner, Klemens 2013). Uaktywnia też samonapędzające się mechanizmy wzrostu 
nakładów na infrastrukturę, które destabilizują finanse gminne (Kowalewski i in. 2013).  

Zmiany w strukturze obszarów wiejskich ograniczają dostęp do wartości 
kojarzonych z wsią, jak otwarty krajobraz, zieleń, cisza i spokój. Zmniejszenie liczby 
gospodarstw rolnych, funkcjonujących w zwartej zabudowie wiejskiej, spowodowało 
zanik tradycyjnie z nią związanych zwierzęcych woni i odgłosów. Wygląd siedlisk staje 
się sztampowy. Dominują rozwiązania wprost z katalogów składów budowlanych 
i ogrodniczych – kolorowe tynki, kostka brukowa układana w desenie oraz żywotniki 
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na pielęgnowanych trawnikach. Ulice wiejskie, z wąskimi chodnikami i pozbawione 
przydrożnych drzew, zamieniają się w trasy tranzytowe. Zagospodarowanie wiejskich 
placów i wyposażenie placów zabaw jest wszędzie podobne. Tak „odnowione” 
otoczenie  zubaża jednostkowe doświadczenia zmysłowe i odczucie komfortu. 
Modernizacja prowadzona dziś pod hasłem poprawy warunków życia w przyszłości 
spowoduje, po pierwsze, zanik zróżnicowania lokalnego i regionalnego, po drugie – 
tożsamościową i estetyczną deprywację, po trzecie – pogorszenie jakości środowiska.  

6.3. Porażki i sukcesy przebudowy wsi13 

Jednym z warunków ciągłości rozwoju i ładu przestrzennego wsi jest zbieżność 
polityki przestrzennej oraz popularnych zachowań i nieformalnych reguł. Ilustracją tej 
tezy są zarysowane poniżej wybrane akcje przebudowy wsi w Polsce, w wyniku 
których odgórne strategie zostały przefiltrowane przez oddolne taktyki mieszkańców. 
 
Republika Pawłowska – „wieś oświecona” 

Oświeceniową Republikę Pawłowską z własną konstytucją, milicją, szkołami 
i pieniądzem utworzył w swoich włościach na Litwie w 1769 roku ks. Paweł Ksawery 
Brzostowski. Uchwalona konstytucja nadała chłopom ziemię w wieczyste użytkowanie, 
wolność osobistą i wprowadziła oczynszowanie zamiast pańszczyzny. W krótkim 
czasie Rzeczpospolita Pawłowska odniosła ekonomiczny i społeczny sukces. Dzięki 
wiedzy i umiejętnościom wyniesionym z własnej szkoły rolniczej chłopi z Pawłowa 
uzyskiwali plony, jakie w całej Polsce osiągnięto dopiero w okresie międzywojennym. 
Mimo funkcjonowania włościańskiego samorządu ksiądz Brzostowski zachował 
absolutną władzę. Z jego nakazu bielono ściany, kryto gontem dachy, murowano 
kominy i szklono okna w chatach. We wnętrzach domów wydzielano kuchnie 
i budowano piece kaflowe. Chłopi mieli spać w łóżkach, a nie na wymoszczonych 
klepiskach. Upadek Republiki rozpoczął się wraz z pierwszym rozbiorem kraju 
i wyjazdem księdza Brzostowskiego, który obawiając się prześladowań, sprzedał 
majątek na Litwie. Kolejni właściciele ograniczali prawa chłopów. Ostatecznym ciosem 
dla samorządu Pawłowa była klęska powstania listopadowego (Bartyś 1982). 
Republika Pawłowska wyprzedziła swoją epokę. Była próbą realizacji oświeceniowej 
utopii, podjętą przez autokratę. Wojna jedynie przyspieszyła upadek demokratycznej 
wizji księdza Brzostowskiego, ponieważ nie sprzyjały jej ani okoliczności zewnętrzne, 
ani uwarunkowania społeczne. 

                                            
13 Treść tego podrozdziału nawiązuje do artykułu autorki The Landscape Rurality: New Challenge for 
the Sustainable Development of Rural Areas in Poland, Procedia Engineering, vol. 161 
http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.658, s. 1373-1378. 

https://vpn.pg.edu.pl/10.1016/,DanaInfo=dx.doi.org+j.proeng.2016.08.658
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Wsie wzorowe i odnowa wsi w okresie międzywojennym 

W okresie międzywojennym szczególnie wyraziste potwierdzenie postawionej tezy 
o zależności efektów przebudowy wsi od wyobrażeń społecznych przynoszą trzy 
przypadki działań.  

Pierwszy z nich dotyczy tzw. wsi wzorowych. Tak w okresie międzywojennym 
nazywano miejscowości, które osiągnęły spektakularny sukces gospodarczy. 
Dobrobyt zawdzięczały rozwojowi chłopskiego ruchu spółdzielczego. Najsławniejszą 
spośród wsi wzorowych był  Lisków koło Kalisza. Propaganda państwowa podkreślała 
społeczne osiągnięcia Liskowian14, chociaż należałoby je zawdzięczać także 
wieloletniej determinacji jednego człowieka, księdza Wacława Blizińskiego. Zastał on 
wieś pogrążoną w nędzy i w pijaństwie. W czasie jego rządów zbudowano sklep, bank, 
kilka szkół i drogi. Wieś została zelektryfikowana, poprawił się wygląd domów, 
zadbano o obejścia oraz obsadzono drzewami przestrzeń wspólną (Karczewski 1937). 
Po II wojnie światowej ruch spółdzielczy nie mógł być już kontynuowany w oddolnym 
kształcie, a jego wcześniejsze społeczne dokonania zostały zdegenerowane 
i zapomniane. Świadczyły o nich jedynie wzniesione niegdyś budynki. Dopiero kolejna 
zmiana ustroju przywróciła pamięć o minionych zdarzeniach i przyniosła odrodzenie 
prospołecznych idei i aktywności. 

Następny przykład opisuje wpływ inicjatywy architektów na poprawę stanu 
zabudowy wsi. Jeszcze w czasie I wojny światowej polscy architekci zawiązali 
w Krakowie Obywatelski Komitet Odbudowy Wsi i Miast. W wyniku ich aktywności 
w 1915 roku ukazał się album projektów pod redakcją Władysława Ekielskiego 
zatytułowany Odbudowa polskiej wsi (Ekielski 1915). Celem publikacji było 
dostarczenie mieszkańcom zniszczonych wojną wsi wzorców, których naśladowanie 
pozwoliłoby odbudować je w krasie piastowskiej i zgodnie z duchem narodu. Wzornik 
ten propagował formę tradycyjnej, drewnianej i krytej strzechą, chłopskiej chałupy. 
Zawierał też rysunki domów inspirowane szlacheckim dworkiem. Przedstawione 
projekty dawały wyraz raczej romantycznym wyobrażeniom i szlachetnym intencjom 
ich autorów niż aspiracjom ówczesnych chłopów (realizowanym m.in. przez 
Liskowian).  

Trzeci przykład odnosi się do częściowej reformy ustroju rolnego przeprowadzonej 
w okresie międzywojennym. Pozostałością poparcelacyjnej akcji osiedleńczej, 
dokonanej przez władze państwa w wielu wsiach północnej i centralnej Polski, są 
nieliczne dziś i mocno już podupadłe (ale często wciąż użytkowane) prefabrykowane, 
drewniane zagrody, tzw. poniatówki. Stanowią dowód racjonalnego rozwiązania 
funkcjonalnego i konstrukcyjnego, dobrze dostosowanego do ówczesnych potrzeb 
i oczekiwań oraz na tyle elastycznego, że można je wciąż adaptować do nowych 
wymagań. 

                                            
14 Fragment kroniki filmowej na www.youtube.com/watch?v=Q6csWaPv8H4 (07.10.2016). 
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Wieś w okresie socjalizmu 

Budowana w Piasecznie k. Warki w latach 1945-50 tzw. wieś doświadczalna 
stanowiła próbę połączenia odbudowy wsi ze zniszczeń wojennych z racjonalną 
przebudową jej gospodarki i poprawą warunków życia mieszkańców (Tworkowski 
1966). Koncepcja rozplanowania wsi i projekty architektoniczne były dowodem 
wysokich umiejętności zespołu projektantów i ostatnią podjętą przez państwo próbą 
kontynuacji wsi w tradycyjnym kształcie. Proponowane formy nie budziły kontrowersji 
wśród mieszkańców (rys. 1). Konflikty wywoływał jedynie brak konsekwencji władz 
w realizowaniu zasady finansowego udziału mieszkańców w budowie. 

W późniejszym okresie tradycyjną wieś uznano za równoważnik zacofania 
i przeciwstawiono jej wizję nowoczesnego osiedla socjalistycznego, co znalazło wyraz 
w promowanych przez państwo gotowych projektach architektonicznych. Aspiracje 
mieszkańców skierowano ku miastu. W latach 70. na deskach projektantów masowo 
powstawały  tanie dokumentacje domów jednorodzinnych. Były one trywialną wersją 
podmiejskiej willi, która miała zastąpić nędzną chłopską chatę, dowodząc tym samym 
równości społecznej. Uboga, zunifikowana estetyka tych domów kłóciła się 
z potrzebami estetycznymi mieszkańców, którzy często spontanicznie ozdabiali 
ściany. Proponowane przez państwowe biura projektów rozwiązania nie były 
dostosowane ani do potrzeb związanych ze specyfiką gospodarstw rolnych, ani do 
stylu życia i przyzwyczajeń rodzin, co prowokowało samowolne adaptacje. Ponadto 
uproszczona modernistyczna forma budynków mieszkalnych znacznie odbiegała od 
tradycyjnych, prostych i funkcjonalnych, zabudowań gospodarskich. 

 
Rys. 6.1. Piaseczno k. Warki, wzorcowe zabudowania w eksperymentalnej wsi. Fot. Henry N. Cobb 
Fig. 6.1. Piaseczno n. Warka, model buildings in the experimental village. Photo Henry N. Cobb 
Żródło: http://www.dsh.waw.pl/pl/4_1575 (01.10.2016). 
 

Innym obcym w krajobrazie wiejskim śladem epoki socjalizmu są bloki mieszkalne 
Państwowych Gospodarstw Rolnych. Co ciekawe, wczesna zabudowa mieszkaniowa 
tzw. PGR-ów naśladowała budynki dla robotników rolnych w majątkach ziemiańskich, 
a jej układ przestrzenny był tradycyjny (np. ulicówka kolonii Miłocin II, gm. Cedry 
Wielkie, woj. pomorskie, rys. 6.2).  
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Zmiana funkcji wsi  

W latach 70. XX wieku rozpoczęto realizację planowanego na Dunajcu jeszcze 
przed wojną Zbiornika Czorsztyńskiego. Mieszkańców Starych Maniów 
(pow. nowotarski), które znajdowały się na dnie budowanego zbiornika, głównie 
rolników, przesiedlono na południowe zbocze Gorców do osiedla, w którym nie 
przewidywano budynków inwentarskich i gospodarczych, arbitralnie zaplanowano 
bowiem zmianę funkcji wsi z rolniczej na turystyczną (Niemiec 2002). Projekty układu 
przestrzennego i architektury Nowych Maniów nie uwzględniły kontekstu społecznego 
i kulturowego. Decyzje władz i projektantów zmuszały mieszkańców wsi nie tylko do 
opuszczenia ojcowizny, lecz także do zmiany stylu życia i przyzwyczajeń. 
Spowodowało to ich gwałtowny protest15.  

  
Rys. 6.2. Ulicówka kolonii PGR Miłocin II, gm. Cedry Wielkie, woj. pomorskie. Przy wjeździe 

wcześniejsze dwojaki robotników rolnych PGR-u, w głębi bloki mieszkalne z lat 
70. XX wieku 

Fig. 6.2. Street housing of State Farm II colony, Cedry Wlk. County, Pomeranian voivodeship. 
At the entrance previously built twofold housings of the SF workers, deep inside 
residential blocks of the 70s of the 20th century 

Źródło: geoportal.gov.pl, archiwum fotografii autorki. 
 

Najnowszym przykładem przesiedlanej wsi są Nieboczowy w woj. śląskim. Inwestor 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny od lat stopniowo wykupuje działki 
w Nieboczowach, a ich dotychczasowi mieszkańcy z zadowoleniem przenoszą się do 
domów na osiedlu wznoszonym na terenie kolonii Dąbrowy we wsi Syrynia. Projekt 
przewiduje także przeniesienie na nowe miejsca cmentarza i kościoła. Nowy zespół 
ma charakter nierolniczy i jest dość eklektycznym połączeniem małomiasteczkowych 
i podmiejskich układów przestrzennych oraz form budynków. Przesiedleńców, którzy 
w większości od dawna nie są związani z rolnictwem, cieszy możliwość zamiany 
starego domu na nowy. W ich opinii wznoszony zespół jest ładniejszy i zapewnia 
lepsze warunki do życia. 

                                            
15 Film Ireny Kamieńskiej z 1976 roku Zapora, www.youtube.com/watch?v=WhKpGX8ZZw4 
(01.10.2016). 
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W latach 90. XX wieku został opracowany plan ochrony konserwatorskiej układu 
przestrzennego wsi Karwieńskie Błoto II16. Jest ona jednym z nielicznych w Polsce 
zachowanych przykładów rzędówki bagiennej, typowej dla osadnictwa olęderskiego. 
Projekt dopuszczał nową zabudowę wzdłuż ulicy i podział starych siedlisk pod 
warunkiem wizualnego zachowania ich dawnych proporcji. Problem ten rozwiązano 
przez wprowadzenie budynków bliźniaczych. Jeszcze przed uchwaleniem planu 
zrealizowano kilka domów jednorodzinnych i letniskowych, których horyzontalne bryły 
harmonijnie nawiązały do zachowanej zabudowy historycznej. Kolejne lata przyniosły 
jednak regres. Nowe obiekty, głównie letniskowe, powstawały żywiołowo nie tylko 
wzdłuż głównej ulicy, lecz także na zapleczu dawnych siedlisk i nie kontynuowały już 
architektonicznego porządku, jaki określił plan. Strefa chronionej ekspozycji 
krajobrazowej, tj. pasmo łąk pomiędzy wsią i zalesioną, nadmorską wydmą, została 
podzielona na niewielkie działki rekreacyjne. W krótkim czasie pojawiły się na nich 
drewniane budy i przyczepy campingowe, które pozwalały właścicielom obejść 
obowiązujący zakaz zabudowy. Ruch inwestycyjny, związany z rozwojem turystyki 
sezonowej, doprowadził do zatarcia cech przestrzennych dawnego układu oraz do 
degradacji chronionego krajobrazu kulturowego. Marzenie o dostępie do piaszczystej 
plaży i nadmorskich widoków lub żądza zysku z tego tytułu okazały się silniejsze niż 
zasady ochrony, które uznano za całkowicie oderwane od życia. W rezultacie turysta, 
zanim zobaczy upragniony i piękny widok (rys. 6.3), musi przemierzyć miejsca 
o zdegradowanym krajobrazie (rys. 6.4). 

  
Rys. 6.3. Widok nadmorskiego krajobrazu 
Fig. 6.3. View of seaside landscape 

Rys. 6.4. Zdegradowana „brama” udostępniająca 
widok z rys. 2 

Fig. 6.4. Degraded gate of the view from the fig. 2 
Źródło: Archiwum fotografii autorki. 

 

                                            
16 Narodowy Instytut Dziedzictwa o. Gdańsk, zespół pod kierunkiem Tomasza Błyskosza na podstawie 
wcześniejszych opracowań. 
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6.4. Dyskusja 

Dwa porządki przestrzeni 
Polska wieś słusznie jest uważana za beneficjenta przemian, jakie dokonały się po 

1989 roku. Trzeba jednak dostrzec także trudne do oszacowania koszty tego procesu. 
Chociaż kondycja zabudowy i funkcjonalność infrastruktury znacząco się poprawiły, 
przestrzenne skutki procesu odnowy wsi trudno uznać za jednoznacznie pozytywne. 
Transformacja skumulowała wiele zjawisk, które doprowadziły do utraty spójności 
wiejskiego krajobrazu. Poprawa warunków materialnych i wzrost poziomu życia wielu 
wiejskich i miejskich rodzin pozwoliły na realizowanie aspiracji związanych 
z posiadaniem własnego domu lub domku letniskowego (Heffner, Czarnecki 2011). 
Równocześnie modernizacja rolnictwa i rozwój wielofunkcyjnej gospodarki wiejskiej 
znacznie ułatwiły osiąganie tych celów. W efekcie nastąpiła całkowita przebudowa 
struktury społecznej i przestrzennej setek wsi. W wyniku przemian na obszarach 
wiejskich funkcjonują dziś dwa porządki zamieszkiwania. Pierwszy – ustępujący 
i tradycyjny, formowany przez zagrody i rodzinne gospodarstwa rolne, oraz drugi – 
niezwykle ekspansywny porządek związany z zabudową jednorodzinną ludności 
nierolniczej. Są to typy zasadnicze, mające wiele odmian i prędkości zależnych od 
regionalnego i lokalnego kontekstu.  

Skaza sfery publicznej 
Przebudowa wsi i rozwój nowego mieszkalnictwa odbywają się przez prostackie 

powielanie wzorców, które zdążyły już zapracować na wspólną nazwę stylu 
podmiejskiego. Są one powszechnie dostępne w ofercie handlowej firm projektowo- 
-budowlanych. Schematyzm najczęściej wybieranych rozwiązań można by uznać za 
rezultat ograniczeń ekonomicznych (nadal niezwykle istotnych na wszystkich etapach 
procesu inwestycyjnego) i praktycznego podejścia inwestorów. Można też doszukiwać 
się jego przyczyn w kryzysie kreatywności planistów i projektantów (Kowicki 2011). Nie 
mniejszą rolę w degradacji krajobrazu odgrywa jednak społeczne przekonanie 
o   trafności i celowości wybieranych rozwiązań przestrzennych. Sprzeciwu 
interesariuszy nie wywołuje dziś na przykład ani zanikanie małej bioróżnorodności, ani 
trywializacja czy unifikacja form zagospodarowania, pomimo że ograniczają komfort 
zamieszkiwania. Dzieje się tak, ponieważ oczekiwania społeczne wobec tych 
czynników nigdy nie zostały wykreowane. Jedynie zbiorowe pragnienie oparte na 
wiedzy i wyobrażeniach pozwoliłoby wykroczyć poza dominujący krótkowzroczny 
pragmatyzm. Ten rodzaj wspólnej wizji wpływa na indywidualne decyzje inwestycyjne 
i tym samym pomaga budować porządek przestrzenny.  

Wizja krajobrazu wiejskiego 
Oczekiwania i preferencje mieszkańców wobec poszczególnych składników 

otoczenia, ich cech i wzajemnych relacji kształtują się przez porównanie do 
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rozpowszechnionych wizerunków. Oczywistą potrzebą jest zatem wykreowanie 
i popularyzacja wizji krajobrazu, która przekroczyłaby horyzont codziennej 
praktyczności i w ten sposób stałaby się użyteczna w odbudowie integralności 
przestrzennej obszarów wiejskich. Taka wizja powinna znaleźć potwierdzenie 
w przynoszącym satysfakcję doświadczaniu środowiska fizycznego. Aprobata dla 
swoistych elementów i cech przestrzeni obszarów wiejskich stanowi już dziś (chociaż 
w sposób nienazwany i rozproszony) istotny składnik miejskiego i wiejskiego stylu 
życia. Wszyscy, chociaż w różny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, jesteśmy 
zaangażowani w tak rozumianą wiejskość krajobrazu, wtedy gdy produkujemy 
żywność, wyruszamy na wycieczkę krajoznawczą, kupujemy zdrowe mleko „prosto od 
krowy”, gdy fotografujemy poranną rosę lub gdy przeglądając album malarstwa 
polskiego, rozpoznajemy wieś. Wystarczyłoby więc, gdybyśmy te pożądane, ale 
obecnie autonomiczne składniki skojarzyli ze specyfiką postrzeganego krajobrazu.  

Znaczenie doświadczenia estetycznego  
Doświadczenie estetyczne nie jest ograniczone do doznań zmysłowych, jak 

sugerowałaby etymologia słowa estetyka (aisthētikos od aisthanesthai – postrzegać – 
oznacza postrzeganie zmysłowe). Wrażeniom zmysłowym towarzyszy niemożliwy do 
usunięcia wysiłek konceptualizacyjny, korygowany przez zdobytą wiedzę i osobistą 
historię. Nasze odczucia i emocje oraz opinie i przekonania stanowią reakcję na 
środowisko zewnętrzne (Carolan 2008, s. 408-421). Równocześnie wpływają na 
sposób, w jaki kształtujemy otoczenie.  

Wiejski, rolniczy i przyrodniczy krajobraz jest wciąż stosunkowo mało 
przekształcony przez człowieka i bliższy naturze. Daje sposobność do podejmowania 
spontanicznych działań oraz skłania do stosowania mniej skomplikowanych, 
niskoenergetycznych rozwiązań technicznych. Wciąż wiele tu niesformalizowanych 
miejsc, gdzie zróżnicowanie, swoboda, wielość i nieprzewidywalność przeważają nad 
kontrolą, sterylnością i porządkiem geometrycznych podziałów. Wysoka jakość życia 
i poczucie dobrostanu w dużej mierze zależą od dostępności do bardziej naturalnych, 
niewymuszonych i bezpośrednich relacji, jakie oferuje wieś (Philips 2014, s. 56-70). 
Wizja krajobrazu, odwołująca się do powszechnych i niezbywalnych estetycznych 
potrzeb oraz pragnień użytkowników przestrzeni (rolników i nierolników, miejskich 
imigrantów i turystów) mogłaby inspirować i motywować działania oddolne, stanowiąc 
wsparcie dla polityki zrównoważonego rozwoju (Waterton 2013, s. 66-75). 

Oddolne/odgórne kształtowanie krajobrazu 
Proces zmiany społecznej zachodzi wskutek rozpowszechnienia i utrwalenia 

indywidualnych praktyk, innowacyjnych w stosunku do dotychczas obowiązujących 
nieformalnych lub prawnych zasad. Można przywołać trzy warianty konwersji. 
Pierwszy opisuje sytuację odrzucenia funkcjonujących norm pod wpływem zmiany 
realiów życia. Wówczas stare praktyki zanikają pod wpływem upowszechnienia tych 
uznanych za bardziej postępowe. Drugi przykład to opór wobec narzuconych norm 



93 
 
prawnych, które są sprzeczne z uznanymi regułami moralnymi, obyczajowymi lub 
zwyczajowymi. Trzeci wariant przebiegu oddolnych zmian charakteryzuje się 
uśpieniem dawnej normy, która jest egzekwowana jedynie w przypadku drastycznego 
naruszenia (Sztompka 2016).  

Omówione sekwencje zdarzeń odnajdziemy w przytoczonych historycznych 
przypadkach przebudowy wsi. Służą one ilustracji tezy, że wynik inicjowanych 
przeobrażeń jest zawsze wypadkową odgórnych i oddolnych działań: narzuconych 
prawem reguł i codziennych praktyk. Praktyki te są preferowanymi i uznanymi za 
właściwe sposobami postępowania, opartymi na popularnych przekonaniach 
i wyobrażeniach. Wobec tego warunkiem utrwalenia pożądanych zmian w przestrzeni 
jest równowaga zbiorowych oczekiwań i określonego odgórnie celu przekształceń. 
Skuteczność polityki przestrzennej zależy zatem również od jej zaangażowania 
w  sferę kształtowania opinii. Tymczasem samorządy nie wykorzystują nawet już 
posiadanych możliwości wpływu i uzgadniania stanowisk. Powszechnie skracają 
i formalizują etap konsultacji społecznych. W rezultacie zakładane cele planowania nie 
są osiągane.  

Najłatwiejszą do zdiagnozowania przyczyną fiaska przyjętej strategii przestrzennej 
jest jawny konflikt, wynikający z naruszenia interesów mieszkańców i potencjalnych 
inwestorów. Może on dotyczyć przeniesienia całej wsi (przypadek Starych i Nowych 
Maniów), przebiegu drogi, lokalizacji farmy wiatrowej czy wycinki drzew. Niejako 
w utajeniu i w dłuższym czasie przebiega inny proces, który jednak jest w stanie 
całkowicie zaprzepaścić cele planowania. Chodzi o sprytne omijanie ustalonych zasad 
i norm, zapewnienie jedynie formalnej zgodności z nimi lub wypełnianie luk w zapisach 
prawa miejscowego niezgodnie z jego duchem. W ten sposób inwestorzy usiłują 
przechytrzyć lokalne prawo. Ideologiczne argumenty planistów zderzają się zazwyczaj 
z utylitarnymi i estetycznymi motywami mieszkańców (np. omówione przypadki osiedla 
socjalistycznego i wsi Karwieńskie Błoto). Podczas gdy profesjonaliści dbają 
o wyrównanie dysproporcji w zaspokojeniu potrzeb materialnych, społecznych 
i kulturalnych między miastem i wsią lub o zrównoważenie, ochronę środowiska, 
zachowanie dziedzictwa czy ład przestrzenny, postępowaniem użytkowników kierują 
zwykły pragmatyzm, marzenia i emocje. Konflikt ten ujawnia się jednak najczęściej 
dopiero wtedy, gdy architektoniczne dziwolągi ranią czyjś gust estetyczny, a chybione 
rozwiązania urbanistyczne utrudniają komuś życie lub zmniejszają zyski 
(Certeau 2008). 

Zastosowanie narzędzi wizualizacji krajobrazu 
Odnowa wiejskiego krajobrazu wymaga przebudowy podejścia do 

poprzedzających proces planowania konsultacji społecznych. Etap gromadzenia 
wniosków i uwag przed podjęciem prac nad projektem planu powinien być jedynie 
zwieńczeniem znacznie istotniejszego procesu kształtowania kompetencji 
przestrzennych i świadomości krajobrazowej. Jego faza przygotowawcza 
prowadziłaby do rozpoznania i uzgodnienia opinii oraz wyobrażeń interesariuszy. 
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W wyniku kolejnego etapu partycypacji zostałby zaakceptowany zbiór lokalnych 
praktyk, niesprzecznych z założeniami strategii planistycznych. Wykształcenie takiej 
platformy porozumienia byłoby możliwe pod warunkiem użycia rozmaitych narzędzi 
wizualizacji krajobrazu ze względu na ich poglądowy charakter, prostotę i dostępność. 
Mowa o fotografii i filmie, przedstawieniach kartograficznych, obrazach malarskich 
i rysunkach odręcznych, wizualizacjach cyfrowych, laserowym skaningu oraz 
makietach okolicy. Instrumenty te należałoby systemowo włączyć do lokalnych praktyk 
edukacyjnych, działań integrujących i aktywizujących czy do przedsięwzięć społecznej 
przedsiębiorczości w roli wizualnych nośników treści lokalnej polityki zrównoważonego 
rozwoju. Szerokie zastosowanie wizualizacji krajobrazu prowadziłoby do powszechnej 
rozpoznawalności znaczenia składników przestrzeni. Aparaty krajobrazu, dzięki 
szansie, jaką dają percepcji, pomagałyby zrozumieć, w jaki sposób elementy i cechy 
otoczenia wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia. Ich wartość została doceniona 
w systemach planistycznych wielu krajów europejskich (np. Wielkiej Brytanii, Francji, 
Węgier), gdzie znajdują zastosowanie jako narzędzia monitorowania i oceny 
charakteru krajobrazu.  

Siła instrumentarium krajobrazowego polega na skojarzeniowym związku 
z doświadczeniem estetycznym: z wrażeniem zmysłowym i odczuciem, z wyobraże-
niem i emocją. Tego rodzaju zależność wykorzystują na co dzień m.in. producenci 
sprzętu sportowego i żywności, restauratorzy i przedsiębiorcy turystyczni, reklamując 
produkty i usługi na tle wiejskiego krajobrazu. Przy okazji skutecznie promują zdrowy 
styl życia. Ten sam schemat oddziaływania z użyciem krajobrazu mógłby być 
zastosowany przez samorządy i organizacje pozarządowe w trakcie organizowanych 
wydarzeń lokalnych, np. takich jak: warsztaty projektowania i budownictwa, 
mapowanie przestrzeni, konkursy ogrodnicze i modelarskie, wystawy fotograficzne, 
gry terenowe, lekcje rysunku i malarstwa itp. Jego celem byłoby rozpoznanie relacji 
krajobrazu przez mieszkańców. Kolejnym krokiem powinno stać się włączenie oceny 
krajobrazu w ramy systemu planowania przestrzennego. Trzeba zauważyć, że 
organizowane przez samorządy regionalne konkursy architektoniczne, które 
dostarczają gotowych wzorów do naśladowania, nie mają istotnego, harmonizującego 
wpływu na przestrzeń. Dużo ważniejszą rolę mogłyby odgrywać lokalne poradniki, 
gdyby uczyły identyfikacji i reprodukcji specyficznych relacji przestrzennych 
miejscowego krajobrazu.  

6.5. Wnioski 

Dezintegracja przestrzeni obszarów wiejskich, chaotycznie lokalizowane domy 
i osiedla, rozmaite formy budynków (podmiejskie w charakterze, pseudoregionalne lub 
po prostu dziwaczne) stanowią podwójny dowód: na brak dobrych uregulowań 
prawnych oraz niepewność co do tego, czym współcześnie jest wieś. Nieskuteczność 
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inicjowanych odgórnie procesów przebudowy wskazuje, że wprowadzanie regulacji 
w każdym przypadku wymaga, aby ludzie rozumieli i akceptowali ich cel. Ład 
przestrzenny jest możliwy tylko wówczas, gdy zbiorowe przekonania czy wyobrażenia 
nie stoją w opozycji do wprowadzanych zasad. Potrzebne jest zatem kreowanie 
oczekiwań i wizerunków – swoistych wizji, które stałyby się punktem odniesienia dla 
podejmowanych lokalnie działań przestrzennych.  

Wydaje się, że istotność wsi dla współczesnego stylu życia wiąże się przede 
wszystkim z charakterem jej krajobrazu, który umożliwia pewien specyficzny 
i społecznie pożądany typ usług i doświadczeń, współokreślanych przez przyrodę, 
rolnictwo, dziedzictwo kulturowe i relacje społeczne. Nośnikiem aprobowanej przez 
lokalną wspólnotę wizji powinien zatem stać się krajobraz. Jego ocena integruje wiele 
czynników jakości środowiska i życia. W lokalnej polityce przestrzennej buduje 
płaszczyznę porozumienia społecznego niezbędną do trwałego rozwiązywania 
problemów. Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarach wiejskich zależy zatem 
od systematycznego wprowadzania instrumentarium krajobrazowego do codziennej 
praktyki w wielu dziedzinach życia oraz od jego zastosowania w systemie planowania.  
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O UŻYTECZNEJ WIZJI WSI 

Streszczenie 

W artykule stawiam tezę, że przyczyną braku ładu przestrzennego na obszarach 
wiejskich jest wybiórczość polityki przestrzennej, skoncentrowanej na ekonomicznych 
aspektach rozwoju. Jedynie udział zbiorowej, aprobowanej wizji wsi w planowaniu 
zapewni skuteczną realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Warunkiem 
wykreowania postulowanego wizerunku jest włączenie do systemu planowania 
narzędzi wizualizacji krajobrazu, które uwzględniają aspekty percepcyjno-poznawcze 
dotychczas pomijane w przebiegu procesu kształtowania przestrzeni. 

Tezy artykułu wspierają opis i ocena przyczyn, przejawów i skutków zjawisk 
zachodzących w wiejskim krajobrazie w ciągu dwudziestu pięciu lat transformacji. 
Prowadzą one do refleksji nad udziałem nieformalnych zasad i reguł postępowania 
w powodzeniu procesu odnowy wsi. Zdarzenia z dziejów kilku wybranych wsi ilustrują 
zdolność społecznych nawyków, przekonań i wyobrażeń do odwracania kierunku 
odgórnie wprowadzanych zmian. 

Wynikiem studiów są dyskusja nad znaczeniem zbiorowej wizji wsi dla zachowania 
ładu przestrzennego oraz rozważania nad sposobami i narzędziami jej kształtowania 
w polityce przestrzennej. Podkreślono szczególną, negocjacyjną zdolność 
instrumentarium krajobrazowego, ważną dla trwałości efektów procesu odnowy i dla 
zintegrowanego rozwoju wsi. 

http://www.igipz.pan.pl/
http://www.sarp.org.pl/
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ABOUT A USEFUL VISION OF THE VILLAGE 

Abstract 

In this article I assumed that the reason for the lack of spatial order in rural areas is 
the selectivity of spatial policy focused on the economic aspects of development. Only 
using an affirmative, collective countryside image in the spacial planning will ensure 
greater effectiveness in achieving of sustainable development’s principles. The 
condition for creating postulated social vision is to incorporate into the planning system 
landscape visualization tools, which include perceptual-cognitive aspects that so far 
are neglected in the process of shaping space. 

Theses article’s thesis are supported by the description and evaluation of the 
causes, manifestations and consequences of the phenomena occurring in the rural 
landscape within twenty-five years of transformation. They lead to reflection on the 
participation of informal rules and regulations in the success of the village renewal 
process. The history of a few selected villages illustrate the ability of social habits, 
beliefs and ideas to reverse of the top-down changes’ direction. 

The result of study is a discussion on the importance of the collective vision of the 
village to preserve the spatial order and reflections on the ways and tools for the 
development of policy planning. Negotiating ability of landscape instrumentation was 
underlined as important for sustained renewal effects and for integrated rural 
development. 



Hubert MEŁGES17 

7. PRZYSZŁOŚĆ POLSKICH WSI W OBLICZU PRZEMIAN  
PO 1990 ROKU 

7.1. Wstęp 

Tezy do III Konferencji Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej pn. „Region – miasto – wieś” inspirują i zobowiązują 
do wypowiedzi o przyszłości polskiej wsi w kontekście problematyki architektury 
i planowania przestrzennego. Problematyka ta jest bardzo złożona. W szczególności 
stawiamy sobie pytanie: czy wieś w znanym obecnie kształcie ma szansę przetrwania? 
Ustosunkuję się do tego problemu, opierając się na przykładach głównie 
z województwa małopolskiego. 

 
Rys. 7.1. Proces wymiany budownictwa wiejskiego o tradycyjnych walorach kulturowych, wieś 

Sułoszowa 
Fig. 7.1. The process of exchange of rural buildings of outstanding cultural value, Sułoszowa village 
Źródło: fot. Hubert Mełges, 1976. 
                                            
17 Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges, Politechnika Krakowska. 
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Trzeba powiedzieć, że Polska � biorąc pod uwagę jej historię od czasów rozbiorów, I 
i II wojny światowej oraz całego okresu systemu komunistycznego, a nawet trans-formacji 
ustrojowej po 1989 roku � stanowiła tygiel niewyobrażalnych dla innych krajów 
doświadczeń i zaszłości, często brutalnych i tragicznych w skutkach. Prowadzone były 
różnymi sposobami i z różnymi skutkami (zwykle negatywnymi) liczne nie kontrolo-wane, 
wręcz „dzikie” procesy transformacji ustrojowych, czego wynikiem były między innymi 
takie przeobrażenia polskich miast i wsi. Nieznajomość przyczyn tych zjawisk może być 
powodem wielu krzywdzących opinii. Ktoś z zewnątrz, nieznający naszej historii, 
niewątpliwie wystawiłby najgorszą opinię o naszym wiejskim planowaniu przestrzennym, 
jak też o rozumieniu i stosowaniu u nas zasad i norm architektury wiejskiej (rys. 7.1).  

Jednak niezależnie od wszystkiego faktem pozostaje, że możliwości naprawy stanu 
rzeczy, czyli wizerunku polskich wsi i ich krajobrazów przyrodniczo-kulturowych, 
stanowią problem bardzo złożony i trudny. Mimo to trzeba szukać rozwiązań 
systemowych, poczynając od nakreślenia problemów najważniejszych, a jest ich dużo. 
Najogólniej rzecz biorąc: we wsiach masowo zanika kulturowa tradycja wiejska, 
zanikają też tradycyjne więzi społeczne (rys. 7.2). 

 
Rys. 7.2. Dwór w Glanowie. Z dużej liczby dworów � kilkunastu tysięcy od zakończenia II wojny 

światowej � do dzisiaj pozostało ich zaledwie kilka procent (3%) 
Fig. 7.2. The Manor in Glanow. From a large number of mansions, after the end of World War II, 

today remains only 3% percent 
Źródło: fot. Hubert Mełges. 
 

Okres ostatnich dwudziestu paru lat charakteryzuje się na terenach wiejskich 
przemianami wręcz rewolucyjnymi. Domy buduje się przeważnie z bardzo dobrych 
materiałów i są one najczęściej bardzo wygodne, o optymalnych funkcjach 
mieszkalnych; spełniają też światowe standardy pod względem warunków sanitarnych. 
Ich otoczenie bywa już najczęściej uporządkowane, a ludność wiejska wprowadza na 
swoje działki różne gatunki krzewów i drzew. Co zatem jest powodem niepokoju? 

Otóż w sferze będącej przedmiotem zainteresowania planistyki i architektury 
zachodzą niekontrolowane zjawiska o cechach entropijnych. W niektórych regionach 
Polski wsie całkowicie zatracają cechy wynikające z dotychczasowych archetypów 
(rys. 7.3). 
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Rys. 7.3. Nowy Targ – przykład chaosu architektoniczno-przestrzennego (fragment wsi wchło-

niętej przez miasto) 
Fig. 7.3. Uncontrolled architectural-spatial process – Nowy Targ 
Źródło: fot. Hubert Mełges, 2016. 
 

W świetle tych – jednak rewolucyjnych – przemian postrzeganie współczesnej wsi 
przez pryzmat dotychczasowych o niej wyobrażeń i stereotypów (dla których 
wypracowano oficjalne definicje) traci sens18. Trzeba stworzyć nowe definicje wsi, 
które będą efektem poglądów wypowiadanych przez badaczy z różnych dziedzin 
nauki. Na uwagę zasługuje zdefiniowanie wsi przez wybitną specjalistkę od zagadnień 
wiejskich prof. Marię Kiełczewską-Zaleską, która wieś definiuje w sposób następujący: 
to osada, w której ludność zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt19. Definicja ta 
jest bardzo precyzyjna i trafna, więc powinna się stać prawnie obowiązująca, bo 
np. w niektórych regionach Polski wiele miejscowości, co prawda, ma status prawno-
administracyjny wsi, ale nie spełnia kryteriów powyższej definicji. Mieszkańcy takich 
wsi przekwalifikowują się, rezygnując z prac polowych i hodowli zwierząt. Ich ziemia, 
która dotąd była warsztatem pracy, staje się przedmiotem spekulacji, np. sprzedaży 
pod różnego rodzaju inwestycje20 (rys. 7.4). Problemów jest bardzo dużo, jednak 
w gronie specjalistów trzeba poszukiwać ich rozwiązania.  

 

                                            
18 Według DzU 2003, nr 166 poz. 1612, 1 art. 2 Ustawy z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych określa wieś „jako jednostkę osadniczą o zwartej, skupionej 
lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi funkcjach 
usługowych lub turystycznych nie posiadających praw miejskich lub statusu miasta. 
19 Maria Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, Warszawa 1972, s. 52. 
20Jak pisze M. Kowicki: Ziemia zaczyna być postrzegana i traktowana jako zasób działek budowlanych, 
a nie jako warsztat pracy rolnika. [W:] Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi 
małopolskiej, studium na tle tendencji krajowych i europejskich. Politechnika Krakowska, Kraków 2010, 
s. 11. 
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Rys. 7.4. Żywioł architektoniczno-przestrzenny to domena naszych czasów, okolice Bronowic 

koło Krakowa 
Fig. 7.4. The architectural-spatial chaos is the domain of our time, Bronowice near Cracow 
Źródło: fot. Hubert Mełges.  

7.2. Rola planowania w rozwiązywaniu problemów przestrzennych 

Niektórzy planiści mylą i traktują albo naprzemiennie, albo uzupełniająco 
planowanie urbanistyczne (czyli planowanie miast) z planowaniem ruralistycznym 
(czyli wiejskim). Co prawda, obie te dziedziny w kompleksowym planowaniu kraju się 
uzupełniają, jednak różnica jest zasadnicza. Polega ona na tym, że w zakres ruralistyki 
wchodzą wszystkie zagadnienia upraw rolniczych i hodowli zwierząt w obrębie osiedli 
wiejskich oraz całe spektrum infrastruktury i usług niezbędnych do funkcjonowania 
społeczności wiejskich, a ponadto specyficzne problemy natury socjologiczno- 
-kulturowej, które w planowaniu ruralistycznym muszą być brane pod uwagę. Na 
przykład usługi musi się dostosowywać do typów gospodarstw rolnych (hodowla bydła, 
świń, owiec, drobiu, gospodarstwa o profilu ogrodniczym, sadowniczym itp.). Z kolei 
tej zróżnicowanej działalności zazwyczaj podporządkowana jest w otoczeniu 
produkcja lub przetwórstwo rolne; są to warsztaty pracy o profilach dopasowanych do 
różnych rodzajów rolniczych specjalizacji. W tymże otoczeniu – w zależności od 
wielkości osiedli wiejskich – rozmieszczana jest też różna wielkością i charakterem 
sieć placówek usług handlowych i rzemieślniczych, szkół, przedszkoli, żłobków, służby 
zdrowia, administracji, obiektów kultu religijnego, straży pożarnej itp.  

Obecnie na terenach wiejskich o szczególnych walorach krajobrazowych, 
kulturowych i turystycznych obserwuje się masowy napływ nierolniczej ludności 
miejskiej. Trend ten znany jest na świecie od dawna, jednak w Polsce charakteryzuje 
się intensywnością i dynamiką dotychczas nieznaną. Ludzie z miast chcą mieszkać na 
wsiach, a pracować w miastach, planując swoje nowe zamieszkanie w rozsądnych 
granicach możliwości dojazdu do pracy, szkoły, uczelni, usług handlowych, 
powszechnie rozumianej kultury itp.  

Nieco innym zjawiskiem jest chęć posiadania tzw. drugich domów, wykorzysty-
wanych wyłącznie rekreacyjnie. Zasygnalizowane zjawiska stawiają nowe wymogi 
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przed planowaniem przestrzennym terenów wiejskich oraz architekturą wiejską, 
ponieważ oczywiste jest, że np. inne kształty przestrzenne muszą uzyskać kompleksy – 
umownie – budowli niewiejskich (gdy zaczyna ich być więcej) i rekreacyjnych niż 
typowo wiejskich z ich specyficznymi funkcjami (rys. 7.5). 

 
Rys. 7.5. W wyniku działań deweloperskich atrakcyjne tereny krajobrazowe stanowią łakomy 

kąsek dla nowych domów na sprzedaż – okolice Michałowic  
Fig. 7.5. Attractive landscape areas are atractive land for homes for sale – Michalowice 
Źródło: fot. Hubert Mełges, 2015. 
 

Pod wpływem zachodzących szybkich i niekontrolowanych przemian wsi następują 
więc także zmiany ich dotychczasowych kształtów. Do niedawna te kształty wraz z ich 
rodowodami historycznymi były łatwe do identyfikacji i nazwania (zakwalifikowania) – 
np. wsie ulicowe, placowe, owalnicowe, okolnicowe, wielodrożnicowe itp. Stanowiły 
one wyraz pewnej wielowiekowej ciągłości nawarstwień kulturowych związanych 
z życiem ludności (rys. 7.6). 

 

 
Rys. 7.6. Charakterystyczny proces rozprzestrzeniania się wsi w terenach niegdyś rolniczych – 

wieś Skomielna Biała  
Fig. 7.6. Characteristic process of spreading of villages in formerly agricultural areas – 

Skomielna Biala village 
Żródło: fot. Hubert Mełges, 2014. 
 

Różnice między wsią i miastem – kiedyś wyraźnie zarysowane – dzisiaj ulegają 
zacieraniu się, ale mimo to: zmiany form osiedli i towarzyszących im obiektów 
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postępują wolniej od procesów gospodarczych, które je wywołują21. Obecnie zakres 
tych przemian jest jednak tak duży i zachodzi w takim tempie, że ich precyzyjne 
diagnozowanie jest ryzykowne. Niegdyś osiedla wiejskie z ludnością rolniczą tworzyły 
spójną całość z terenami, na których prowadzono gospodarkę rolną (z polami 
uprawnymi). Ponadto historycznie rzecz biorąc, krajobrazy wiejskie zawsze były 
swoistą wypadkową rozmieszczenia zabudowy w stosunku do pól (ich wielkości 
i kształtów) oraz sieci dróg. Współcześnie jest to prawie niezauważalne.  

Areał rolny kraju liczony ogółem stale maleje. Po 1990 roku liczne i znaczące 
powierzchnie ziem uprawnych w różnych okolicach Polski po prostu przestały być 
uprawiane i przybierają postać odłogów. A jest to gigantyczne (często nieodwracalne) 
marnotrawstwo setek lat pracy rolników, która gwarantowała i zawsze gwarantuje 
biologiczną stabilność tej żywej ziemskiej tkanki, jaką jest zwłaszcza gleba uprawna. 
Odłogi w konsekwencji czynią glebę rolniczo (uprawnie) nieproduktywną (rys. 7.7). 

 

 
Rys. 7.7. W skali kraju setki tysięcy hektarów ziemi do niedawna rolniczych porastają chwasta-

mi zdominowanymi głównie przez podbiał  
Fig. 7.7. Hundreds of thousands of hectares of land until recently farmland are overgrown with weeds  
Źródło: fot. Hubert Mełges. 
 

Odłogowanie ziemi uprawnej często bywa skutkiem procesów demograficznych – 
ludność wiejska starzeje się, wymiana pokoleń ustaje, a młodzież wiejska masowo 
wyjeżdża ze wsi w różne części kraju i świata; jej powrót do rodzinnych stron jest 
wysoce problematyczny. We wsiach pozostają więc w przewadze ludzie w podeszłym 
wieku, co przynosi określone konsekwencje społeczne i gospodarcze. Te zjawiska ze 
względu na strategię wyżywienia narodu mogą się okazać wysoce niebezpieczne. 

Okres Polski rozbiorowej (123 lat niewoli), podzielonej pomiędzy trzy państwa 
zaborcze, unaocznił mechanizmy, które w różnych zaborach kształtowały sposoby 
organizowania przestrzeni miast i wsi oraz ich architektury, a co za tym idzie – także 
życia mieszkańców. Generalnie rzecz biorąc, zauważalne różnice w poszczególnych 

                                            
21 Tak widziała ten problem ponad czterdzieści lat temu Maria Kiełczewska-Zaleska, dając diagnozę 
zachodzących przemian na wsiach w znakomitej pracy pt. „Geografia osadnictwa”, PWN, Warszawa 
1972, s. 7.  
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zaborach były m.in. konsekwencją polityki inwestycyjnej poszczególnych państw 
zaborczych. Przekładała się ona bezpośrednio na procesy osadnicze, które 
pozostawiły trwałe ślady w zabudowach miast i wsi na anektowanych terenach.  

W szczególności potrzebne jest zrozumienie przyczyn trendów planistyczno- 
-architektonicznych (destrukcyjnych dla terenów wiejskich) od czasu zakończenia 
II wojny światowej do czasów obecnych – przez kolejne etapy transformacyjne, w tym 
przez brutalną presję transformacji ustrojowych od kapitalizmu do tzw. realnego 
socjalizmu (umownie od 1948 do 1989 roku) i od socjalizmu do kapitalizmu (od 1989 
roku do chwili obecnej). Katastrofa II wojny światowej i okupacji zaciążyła skutkami na 
wszystkich regionach Polski jako tragiczna cywilizacyjna cezura: gigantycznego 
zniszczenia dorobku materialnego i kulturalnego oraz społeczno-organizacyjnego, jak 
też całej sfery planistyczno-architektonicznej.  

Jakkolwiek by nie patrzeć na planowanie i architekturę wsi w okresie po 
zakończeniu II wojny światowej, ocenić się musi, że większość tych zmian 
miała charakter żywiołowy, a więc chaotyczny. Przyczyn tego stanu należy się jednak 
doszukiwać bardziej w karygodnych koncepcjach gospodarki socjalistycznej niż 
w jakiejś niemożności wypracowania koncepcji budownictwa wiejskiego. W III Rzeczy-
pospolitej ten stan rzeczy (czyli chaos) niestety nie uległ zmianie, wręcz przeciwnie – 
zamanifestował się dodatkowym przyśpieszeniem i rozrostem chaosu w wyniku 
działania wolnego rynku (rys. 7.8). 

 

 
Rys. 7.8. Prawdopodobnie to pszeniczne pole jest już zabudowane – okolice Koszalina  
Fig. 7.8. This wheat field is already built at the moment – around Koszalin 
Źródło: fot. Hubert Mełges, 2014. 
   

Kosztem prawidłowości planowania i architektury (niezależnie od intencji) 
odblokowane zostały mechanizmy szybkiego bogacenia się. Charakterystycznym 
zjawiskiem stał się lawinowy rozrost budownictwa jednorodzinnego oraz wszelkiego 
rodzaju drobnych i dużych zakładów usługowych oraz wytwórczych na terenach 
dotychczas wykorzystywanych do produkcji rolnej. Te niepokojące zjawiska obserwuje 
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się na przykładzie dotychczasowych rolniczych wsi małopolskich (i nie tylko), 
przekształcających się w wielofunkcyjne wsie nierolnicze. Żywiołowość tych procesów 
bywa ograniczana sporadycznie co najwyżej przez ustanawianie chronionych prawnie 
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, jak park narodowy, krajobrazowy 
itp. Z logicznego i naukowego punktu widzenia wynika, że głównym, jeśli nie jedynym, 
ograniczeniem dla tych niepożądanych przekształceń przestrzenno-architekto-
nicznych mogą być plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te, aby spełniały 
swoje funkcje, muszą uwzględniać merytoryczne pryncypia i główne cele społeczno-
gospodarcze kraju i regionu. Jednak w zatwierdzonych planach zagospodarowania 
przestrzennego dla województwa małopolskiego zauważa się, że respektują one 
niejako z urzędu zastane już w terenie nieprawidłowości, stosując niepisaną zasadę 
„podwiązywania się” do istniejącego w terenie chaosu, co może skutkować jedynie 
jego pogłębieniem. Pociąga to bowiem za sobą lawinę współzależności generujących 
ogromne koszty, związane choćby z zapewnianiem przez gminy podstawowej 
infrastruktury technicznej dla nowo powstających jednostek osadniczych22. 

Analiza większości zatwierdzonych planów miejscowych ujawnia ponadto 
przerażający fakt (tylko w stosunku do chłonności demograficznej terenu), że tereny 
zarezerwowane w planach pod nową zabudowę mieszkaniową i usługową 
kilkakrotnie przewyższają dotychczasowe stany demograficzne poszczególnych 
wsi! Zjawisko to występuje nawet w przypadku wsi zagrożonych oczywistym, 
stwierdzonym, procesem stopniowego ich obumierania – z powodu migracji młodzieży 
do miast oraz za granicę23. 

Szczególnie złożonym problem dla dzisiejszego planowania przestrzennego są 
wsie podmiejskie, które zanikają pod wpływem rozrastających się (rozlewających się) 
miast, czyli tzw. niekontrolowanego ich rozrostu. Proces ten ma swoją nową nazwę, 
która jest stosunkowo nowym pojęciem, mianowicie – eksurbanizacja (z angielskiego 
                                            
22 Ponad czterdzieści lat temu w sposób wizjonerski wypowiadał się na ten temat między innymi 
Zygmunt Novak: Od urbanistyki do architektury życia i krajobrazu, [w:] Teka komisji urbanistyki 
i  architektury, Oddział PAN w Krakowie, t. VI, 1972, s. 7-17. Pisząc o przemianach przestrzennych, 
stwierdzał: (…) Potwierdzi to krajobraz świata w każdej pozycji przez każdą osobę widziany. Bo obraz 
kraju, jako suma zjawisk odczuwana zmysłowo, w każdej chwili i miejscu jest bodźcem odruchu 
bezwarunkowego całego środowiska we wszystkich jego elementach. Krajobraz jest generalnym 
zwiastunem informacji – jest obrazem twórczości lub dokumentacji życia (…). 
23 W raporcie dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o ekonomicznych 
stratach mogących wyniknąć z aktualnie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego 
przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, były wiceminister 
budownictwa Adam Kowalewski wraz z autorami raportu wskazują, że (…) W wielu gminach studia 
i plany miejscowe przeznaczają pod zabudowę tereny, których chłonność demograficzna przekracza 
nawet dziesięciokrotnie liczbę mieszkańców gminy, powodując chaos przestrzenny i marnowanie 
przestrzeni oraz kapitału (…). Z powyższego raportu wynika, że w dotychczas (…) uchwalonych planach 
miejscowych tereny zabudowy zajmują powierzchnię 1 214 945 ha, co daje chłonność tych terenów 
77 mln ludzi (przy 28% pokryciu planami powierzchni kraju) (…) Równocześnie z tego raportu wynika, 
że (…) w studiach uwarunkowań, tereny zabudowy mieszkaniowej zajmują powierzchnię 4 388 260 ha, 
co daje chłonność dla polski 316 mln ludzi. Na zabudowanie terenów mieszkaniowych przeznaczonych 
w uchwalonych planach miejscowych potrzeba 900 lat, tak wynika z porównania wielkości tych terenów 
z rocznymi obrotami na rynku działek budowlanych (2010) (…). Patrz: Adam Kowalewski, 
W urbanizacyjnym chaosie, źródło: http:// www.ekonomia. Rp.pl/artykul/914384.html?print=tak&p=0, 
17.07.2012 r. 
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urbansprawl). Zjawisko to z różnych względów stanowi ciekawy problem badawczy. 
Podstawowy wpływ na kształtowanie się różnych rodzajów osiedli wraz z ich estetyką 
oraz metodami zarządzania ziemią i gospodarką zawsze miały czynniki społeczno-
gospodarczo-polityczne oraz szeroko rozumiany stosunek do kultury. Na podstawie 
tych doświadczeń można postawić tezę, że ostatecznie to państwo decyduje 
o procesach osadniczych i równolegle z nimi o kondycji sektorów rolnych: upraw, 
sadownictwa, hodowli zwierząt itd. (rys. 7.9). 
 

 
Rys. 7.9. Reklamowy baner z zabudową mieszkaniową na tle Tatr  
Fig. 7.9. Banner with housing on the background of the Tatras 
Źródło: fot. Hubert Mełges. 

7.3. Problem ziemi  

Szczególny (przez ziemię i jej uprawę lub użytkowanie) związek człowieka 
z przyrodą, zmiennością pór roku i biologicznymi rytmami wzbogacał ludzi ze wsi 
w różne cenne doświadczenia, które skutkowały swoistymi wynalazkami w dziedzinie 
budownictwa, sztuki agrarnej i hodowlanej, jak też medycyny (ziołolecznictwo). Na 
podstawie tych doświadczeń wielu pokoleń trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, 
że w ostatnich kilkunastu latach zachodzą na naszych oczach jaskrawe procesy 
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przekształcania i odłogowania ziem rolniczych24 oraz historycznie uformowanych wraz 
z nimi krajobrazów kulturowych i przyrodniczych25. W sposób wzruszający i bardzo 
trafnie dostrzega ten problem w zwrotkach swego wiersza poeta; jego opis tego 
zjawiska nabiera rangi przestrogi i wizjonerskiego ostrzeżenia26. 

7.4. Zagadnienie przemian architektury wiejskiej 

Architektura wiejska od zawsze była nierozerwalnie i organicznie związana 
z gospodarką rolną. Bez niej wieś nie miałaby szans funkcjonowania. Architektura ta 
przez swój wyraz funkcjonalny, plastyczny i estetyczny wraz z rozwiązaniami 
technicznymi zawsze odzwierciedlała stosunki społeczno-gospodarcze w kraju. Pod 
tym względem sytuację od zakończenia II wojny do 1989 roku ogólnie należy 
podsumować stwierdzeniem, że czas ten spowodował w architekturze wiejskiej trwałe 
i niepowetowane straty. Z obszaru całego kraju zostały „wyerodowane” najcenniejsze 
obiekty rodzimego budownictwa drewnianego, stanowiącego bezcenny zasób 
wiejskiej tradycji i kultury budowlanej27. Co prawda, po 1989 roku jakość budynków na 
wsiach uległa znacznej poprawie dzięki dostępności nowych, stosowanych na całym 
świecie, materiałów i technologii, a zarazem uległa zmianie na lepsze skala wielkości 
budynków w stosunku do budynków z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy 
to budowano domy trzy-, a nawet pięciokondygnacyjne. Pozostał jednak problem stale 
ten sam – nadal skutecznie zacierany jest rodzimy archetyp lokalny architektury 
wiejskiej na rzecz często kosmopolitycznych wzorów budownictwa. 

                                            
24 Diagnozę związaną z  uprawą i pielęgnowaniem ziemi ciekawie przedstawiła w artykule Ugory, odłogi, 
ziemia Magdalena Zych, [w:] Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, Kwartalnik Małopolskiego 
Instytutu Kultury, Kraków 2012, s. 12-19. 
25 Z przeprowadzonych przez MRiRW w 2005 r. badań dotyczących użytkowania gruntów wynika, że: 
(…) Powierzchnia gruntów odłogowanych i ugorowanych rolnych sektora publicznego stanowiła 59,2% 
ogólnej powierzchni gruntów ornych (…). Natomiast  jeżeli chodzi o sektor prywatny, udział gruntów 
odłogowanych i ugorowanych w gospodarstwach sektora prywatnego dla porównania charakteryzują 
dane dla wybranych regionów: (…) w województwie śląskim (16,4%), podkarpackim (14%) 
i małopolskim (10,8%), natomiast najmniejszy w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim 
(po 2%) oraz w województwie opolskim (2,9%), źródło: Anna Bielska, Adrianna Kupidura, Kształtowanie 
przestrzeni na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, 
s. 32. 
26 Poeta Harry Duda pod wpływem obserwacji dużych przestrzeni leżących odłogiem pól uprawnych 
skomentował to zjawisko słowami: (…) W niebie sadza i szarość, lekkie posrebrzenia, / a niżej lustra 
słońca odbitego bielą / garbów. Na wierzchowinie wiatru rozwichrzenia / czeszą zielsk wielkie czuby – 
tak o pomstę woła / ślad po umarłej roli (…). Patrz: Harry Duda, W szczerym jurajskim polu pajda chleba 
i refleksja nad językiem polskim, [w:] Jaka polszczyzna taka Ojczyzna, Oficyna Konfraterni Poetów-
1986, Kraków 2013, s. 16. 
27 Problemy domu wiejskiego od czasu zakończenia II wojny światowej są złożone i wymagają 
szczególnego omówienia. 
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7.5. Wnioski 

Przestrzeń i architektura wiejska tworzyły od zawsze jednorodny organizm, 
wpisujący się w reguły i wartości wynikające z zespolenia człowieka z naturą i jej 
prawami. Współczesny nieograniczony dostęp do stosowania różnych materiałów 
i technologii (przy braku świadomości i wrażliwości tak inwestorów, jak projektantów) 
jest sprawcą wypierania natury z otoczenia wiejskiego na rzecz stereotypowo 
rozumianego – często nawet archaicznie na miarę minionej epoki – postępu 
cywilizacyjnego, który nie zawsze uwzględnia wartości kulturowe i przyrodnicze. Na 
uwagę zasługują słowa światowej sławy architekta Leona Kriera: (…) Realizacja 
ekologicznej urbanistyki, rolnictwa i przemysłu jest prawdziwym wyzwaniem dla naszej 
cywilizacji przemysłowej (…)28. 

Podsumowując, warto przytoczyć znakomicie do tego pasujące filozoficzne 
rozważania prof. Witolda Cęckiewicza, który m.in. stwierdza: (…) czytający natkną się 
często na coraz rzadziej ostatnio stosowane pojęcia jak piękno, sztuka, kultura, etyka 
zawodowa. A między wierszami znajdą również lub domyślą się, że architektura 
(podobnie jak medycyna) należy do najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Jedno 
ratuje życie człowieka, drugie – poprzez sztukę i kulturę jego człowieczeństwo (…)29. 
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PRZYSZŁOŚĆ POLSKICH WSI W OBLICZU PRZEMIAN PO 1990 ROKU 

Streszczenie 

Tereny wiejskie zajmują ponad 92% terytorium Polski. Odznaczają się one 
zróżnicowanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Od zarania dziejów 
dokonywały się na nich różne przeobrażenia, dokumentowane archeologicznie 
i historycznie: osadniczo-rolnicze, przestrzenno-architektoniczne, przyrodniczo- 
-krajobrazowe, etnograficzno-folklorystyczne, a nawet etniczne infrastrukturalno- 
-komunikacyjne, wreszcie społeczno-polityczne. W ślad za tym interdyscyplinarne 
(naukowo-badawcze i publicystyczne) zainteresowania terenami wiejskimi mogą być 
i są bogate oraz intensywne, a dotyczą wielu różnych dziedzin codziennego życia 
mieszkańców wsi.  

Dawne wsie, które mają jeszcze w pamięci ludzie starsi, uległy całkowitym 
przeobrażeniom. Dotyczy to sposobu mieszkania, uprawiania ziemi oraz przemian 
społecznych. Zapaść gospodarcza po II wojnie światowej i uwarunkowania polityczne 
skutkowały biedą, która manifestowała się m.in. w sposobach budowania, używanych 
materiałach budowlanych i specyficznym stylu życia mieszkańców wsi. To odeszło 
w przeszłość. Obecnie mieszkańcy wsi mają powszechny dostęp do różnorodnych 
materiałów budowlanych i nowych technologii.  

Tradycyjne rolnictwo uprawiane na stosunkowo małych areałach staje się dla 
rolników nieopłacalne. Małe gospodarstwa rolne z każdym dniem tracą więc szansę 
na ekonomiczne przetrwanie. Współczesne życie i postęp techniczny kreują 
i wymuszają nowe sposoby uprawy ziemi, hodowli bydła i życia na wsi. 

Korzystając z tych możliwości, mieszkańcy wsi pragną za wszelką cenę nadrobić 
zaniedbania i zapóźnienia oraz kompleksy spowodowane dawną biedą i zapóźnieniem 
cywilizacyjnym właściwym dla realnego socjalizmu. Jednak globalizacja i dostęp do 
środków masowego przekazu (telewizja, internet) oraz możliwości przemieszczania 
się ludzi po całym świecie sprawiają też, że człowiek współczesny ma dziś inne niż 
dawniej priorytety, wyobrażenia, a co najważniejsze – wymagania. Młodzi ludzie 
emigrują ze wsi do miast i za granicę. Wszystkie te przemiany są wprawdzie bardzo 
ambitne, pozostawiają jednak wiele wątpliwości i zapytań, w jakim tak naprawdę 
kierunku przeobraża się polska wieś. 



110 
 

THE FUTURE OF POLISH VILLAGES IN VIEW 
OF THE TRANSFORMATIONS AFTER 1990  

Abstract 

Rural areas cover over 92% of Polish territory. They are characterized by diverse 
natural and landscape values. Since the dawn of time different transformations, 
documented archaeologically and historically, have taken place there: settlement and 
agricultural; spatial and architectural; natural and landscape; ethnographic and 
folklore, and even ethnic; infrastructure and communication; and finally socio-political 
ones. Following this, interdisciplinary (research and journalistic) interests in rural areas 
can be and are rich and intense and involve many different areas of daily life of country 
dwellers. The old villages, which still remain in the memory of the elderly, have been 
completely transformed. This regards the way of dwelling, cultivating the soil and social 
transformations. Economic collapse after World War II and political conditions resulted 
in poverty which was manifested among others in the ways of building, applied building 
materials and a peculiar lifestyle of country dwellers. It is now a thing of the past. 
Currently, the villagers have excellent access to a variety of building materials and new 
technologies.  

Traditional farming on relatively small acreages is becoming unprofitable for 
farmers. Thus, small farms are losing the chance for economic survival each day. 
Modern life and technical progress create and impose new methods of land cultivation, 
cattle breeding and living in villages. 

Making the most of these possibilities, country dwellers at all costs want to make 
up for neglect, backwardness and complexes caused by the former poverty 
civilizational backwardness typical for socialism. However, the broadly understood 
globalisation and access to the mass media (television, Internet) as well as the 
unrestricted possibility to travel all over the world result in the fact that modern man 
has other priorities, ideas, and most importantly – requirements than in the past. Young 
people are emigrating from the countryside to the cities and abroad. 
All these changes are admittedly very ambitious, but leave a lot of doubts and 
questions as regards the direction in which the Polish village is being transformed.



Jan WRANA30, Agnieszka FITTA-SPELINA31  

8. MIT WŁASNEGO DOMU. URBANIZACJA WSI DROGĄ DO JEJ 
KOŃCA? 

Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła? 
Jan Kochanowski32 

8.1. Wprowadzenie 

W Polsce ludność wiejska stanowi około 38% ludności kraju, ale obszary wiejskie 
zajmują ponad 90% jego powierzchni33. Dla wielu osób to właśnie wieś jest miejscem 
życia – czasami od urodzenia, czasami z wyboru dokonanego w dorosłym życiu. 
Zagadnienie urbanistyki i architektury tych terenów jest więc wciąż aktualne, 
szczególnie w czasach zmian związanych z procesem urbanizacji wsi. Zabudowa 
wielu wsi, szczególnie tych leżących blisko dużych miast, zdecydowanie się 
zagęszcza. Rozrastają się tereny przedmieść, podmiejskie wsie często stają się 
sypialniami najbliższych ośrodków miejskich, zaciera się wyraźna granica między wsią 
a miastem. Jednocześnie zmienia się charakter wsi – coraz mniejszy odsetek jej 
mieszkańców zajmuje się rolnictwem. W dobie tych przemian powstaje pytanie 
o współczesny charakter i krajobraz wsi, a także o zachowanie jej tożsamości. 

8.2. Wieś dawna, wieś współczesna 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, o wsi można mówić wtedy, gdy mamy do 

                                            
30 Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, Politechnika Lubelska. 
31 Dr inż. arch. Agieszka Fitta-Spelina, Politechnika Krakowska. 
32 J. Kochanowski: Pieśń świętojańska o sobótce, Pieśń Panny XII. 
33 K. Heffner: Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi 
europejskiej. „Studia KPZK”, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2013, s. 48. 
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czynienia ze zorganizowaną jednostką osadniczą o zwartej lub rozproszonej 
zabudowie i pełnionych funkcjach rolniczych lub związanych z nimi funkcjach 
usługowych czy turystycznych, niemających praw miejskich lub statusu miasta34.  
Jako pierwsze skojarzenie z wsią zwykle nasuwa się słynny wers Jana 
Kochanowskiego Wsi spokojna, wsi wesoła! Który głos twej chwale zdoła?35. Idylliczne 
wyobrażenie wsi było więc obecne w literaturze już od XVI wieku. Przez stulecia wieś 
związana była przede wszystkim z rolnictwem oraz hodowlą z chłopami 
pańszczyźnianymi, folwarkami, mozaiką pól uprawnych i pastwisk. W odróżnieniu od 
zamkniętego murami, ciasnego miasta, wieś była synonimem otwartej przestrzeni 
i kontaktu z przyrodą. 

W późniejszych wiekach różnice między miastem a wsią wciąż były znaczne, 
a wręcz pogłębiały się. Na wsi życie toczyło się innym, wolniejszym torem, oddychano 
innym powietrzem36. Miasta zagęszczały się i pięły w górę, pojawił się przemysł, tempo 
życia nabrało znacznego przyśpieszenia. Wieś – w potocznym mniemaniu – pozostała 
oazą spokoju, tradycji, związku z naturą. Idealizując wieś, pomijano jej problemy 
higieniczno-sanitarne (brak bieżącej wody, kanalizacji, elektryczności, odległość od 
najbliższego lekarza), niższy standard życia, brak równego dostępu do edukacji, 
a także zdecydowanie większy niż w miastach odsetek analfabetyzmu. 

W drugiej połowie XX wieku zaczęły się zacierać różnice między życiem w mieście 
a na wsi, jeśli chodzi o komfort zamieszkania i warunki sanitarne. Właściwie do 
każdego zakątka Polski dotarł prąd i bieżąca woda, telefony umożliwiły szybką 
komunikację, spopularyzowanie samochodów pozwoliło na łatwiejszy transport, zaś 
pojawienie się Internetu przybliżyło wsie do reszty świata.  

Początek XXI wieku to sytuacja wręcz odwrotna niż w poprzednich wiekach – życie 
na wsi bywa bardziej komfortowe niż w mieście. Niemniej, przed współczesną wsią 
stoją nowe wyzwania. Musi ona oferować rozmaite usługi – może nie tak szeroki 
wachlarz jak miasto, ale powinna zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby 
mieszkańców. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich to współczesna konieczność. 
Wieś to obecnie nie tylko tereny rolnicze z jednym sklepem, musi być ona również 
konkurencyjna i dążyć do samowystarczalności. Wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich może być rozpatrywany na dwóch płaszczyznach – społeczno-gospodarczej 
i przestrzennej. Pierwszy aspekt dotyczy racjonalnego wykorzystania czynników 
wytwórczych, którymi dysponuje wieś, natomiast drugi odnosi się do właściwego 
rozmieszczenia działalności społeczno-gospodarczej człowieka w przestrzeni 
ekonomicznej i wynika z procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego37.  

                                            
34 P. Krzyk: Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych 
a planowanie przestrzenne. „Problemy rozwoju miast”, nr 2, 2010, s. 25. 
35 J. Kochanowski: Pieśń świętojańska o Sobótce, Pieśń Panny XII, wersy 1-2. 
36 M. Urbaniak: Miasto we wsi - wieś w mieście: współistnienie przestrzeni. „Czasopismo Techniczne”, 
1-A/2/2012, zeszyt 1, Kraków 2012, s. 278. 
37 M. Adamowicz, M. Zwolińska-Ligaj: Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. „Zeszyty Naukowe SGGW – Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 
nr 2(51), 2009, s. 11. 
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Również mieszkańcy wsi nie ograniczają się obecnie do pracy wyłącznie 
w rolnictwie. Często spotykanym zjawiskiem jest  dwuzawodowość – większość osób 
pracujących w tym sektorze (na roli, mających gospodarkę, hodowlę itd.) ma drugą – 
a właściwie pierwszą – pracę pozarolniczą (usługi, przemysł). Świat wokół nas kurczy 
się – żyjemy w dobie łatwego dostępu do informacji (Internet i inne media) oraz 
powszechnej standaryzacji, w ramach której przenikają się wzory kulturalne na całym 
świecie. Procesy te dotykają również rejony wiejskie, lecz ich wpływ i oddziaływanie 
jest mniejsze niż w mieście. Wieś, mocniej niż większe ośrodki, związana jest 
z ludowością i zakorzeniona w tradycji, kultywuje tradycyjne wzorce i wartości – 
zarówno w zakresie materialnym (np. stroje ludowe), jak i duchowym (więzi rodzinne, 
wierzenia, tradycyjne zwyczaje i pieśni). 

Rys. 8.1. Tradycyjny polski dworek – archetyp wymarzonego domu 
Fig. 8.1. Tradition polish manor – an archetype of dream house 
Źródło: dworekpolski.pl [dostęp: 26.08.2016]. 

8.3. Kierunki rozwoju polskiej wsi 

W latach 70. XX wieku, a później na przełomie lat 70. i 80. nastąpiło znaczne 
przyśpieszenie przemian na polskiej wsi38. Po 1989 roku rozpoczęła się transformacja 
nie tylko ustrojowa, dotyczyła ona także wsi. Deruralizacja to proces polegający na 
stopniowym zmniejszaniu się udziału populacji wiejskiej w populacji całego narodu. 
Coraz mniej ludzi mieszka na wsi, możemy zaobserwować migracje (zwłaszcza 
młodych osób) do miast. W latach 60. XX wieku na terenach wiejskich mieszkała 
                                            
38 M. Halamska: Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji. „Studia Regionalne 
i Lokalne”, nr 2(44)/2011, s. 5. 
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ponad połowa Polaków, w kolejnych dekadach liczba ta systematycznie, choć powoli 
spadała – obecnie jest to niecałe 40%39. Często młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do 
większych ośrodków i decydują się osiąść tam na stałe; niekiedy również starsi 
mieszkańcy migrują za pracą. Jednocześnie widać odwrotny trend, tzn. ucieczkę 
z miasta na wieś. Mieszkańców wsi przybywa jednak przede wszystkim na obszarach 
podmiejskich, rzadko w tych oddalonych od większych miast. Zmiany w krajobrazie 
wsi są bezpośrednio związane z kształtowaniem się nowego modelu rolnictwa – ze 
stopniowym odejściem od rozdrobienia pól. Od lat 50. XX wieku w Polsce forsowano 
kolektywizację, w latach 90. przeprowadzono z kolei dekolektywizację. Obecnie 
widoczna jest tendencja spadku liczby gospodarstw – zanikają przede wszystkim te 
o niewielkiej powierzchni. Z uzyskanych w ten sposób terenów powstają większe, 
wyspecjalizowane gospodarstwa rolne i hodowlane – komercyjne przedsiębiorstwa 
rolne, które oferują zatrudnienie pracownikom spoza najbliższej rodziny. Obejmują one 
teren kilkukilkunastokrotnie większy niż tradycyjne gospodarstwa rodzinne. Sytuacja 
taka od lat jest widoczna na zachodzie Europy, podczas gdy w Polsce od lat dominował 
i nadal dominuje model niewielkiego (2-2,5 ha), rodzinnego gospodarstwa – prywatnej 
własności opartej na pracy rodziny, nakierowanej przede wszystkim na zaspokojenie 
własnych potrzeb, a nie na działalność rynkową. Maleje liczba ludności wiejskiej 
utrzymująca się z rolnictwa – wieś przestaje być miejscem, gdzie żyją przede 
wszystkim rolnicy. Tę zmianę zaobserwować możemy przede wszystkich 
w sąsiedztwie aglomeracji miejskich. Wsie zlokalizowane na ich obrzeżach rozwijają 
się wielofunkcyjnie: można spotkać wsie zurbanizowane z dominującymi terenami 
zabudowy jednorodzinnej, wsie z funkcją usługową, wsie z funkcją przemysłową oraz 
ośrodki turystyki, kultu religijnego i rzemiosła regionalnego, uzdrowiska40. Tendencja 
ta pozwala wysunąć przypuszczenie, że za kilkadziesiąt lat na dobre pożegnamy się 
z rozdrobnieniem rolnictwa i typowymi dla polskiego krajobrazu szachownicami pól, 
zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce. Odchodzenie od rolnictwa objawia się 
także m.in. spadkiem na wsiach udziału zabudowy zagrodowej. Mamy także do 
czynienia z restratyfikacją – to proces zmian struktury społecznej wsi, przynoszący 
także modyfikację hierarchii warstwowych w jej obrębie41. 

 
 

                                            
39 W 1960 roku było to 51,7%, w 2007 roku – 38,8%. M. Halamska: Ibidem, s. 7, za: I. Frenkel: Struktura 
społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Spisu 2002, Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN, Warszawa 2003. 
40 P. Krzyk: Strukturalne i krajobrazowe aspekty przemian wiejskich jednostek osadniczych 
a planowanie przestrzenne. „Problemy rozwoju miast”, nr 2, 2010, s. 25. 
41 M. Halamska: Transformacja wsi 1989-2009: zmienny rytm modernizacji. „Studia Regionalne 
i Lokalne”, nr 2(44)/2011, s. 17. 
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8.4. Wymarzony dom – dom podmiejski? 

W świadomości wielu Polaków mocno zakorzeniony jest archetyp dworku 
szlacheckiego – symbolu prestiżu i statusu, przedwojennej tradycji i zarazem sielskiej 
atmosfery. W czasach PRL-u, gdy szczytem możliwości było M-3 w bloku z „wielkiej 
płyty”, własny dom pod miastem był nierealnym marzeniem. Przemiany gospodarcze 
i polityczne lat 90. sprawiły, że marzenie to można było urzeczywistnić. W odpowiedzi 
na rosnące zapotrzebowanie pojawiły się najpierw pojedyncze, prywatne inwestycje, 
a z początkiem XXI wieku – realizacje deweloperskie. Jednocześnie, współcześnie 
wyprowadzka poza miasto do domu z ogródkiem, w powszechnym mniemaniu, uzna- 
wana jest za awans społeczny. Efektem tego jest – choćby podświadome – poczucie 
wyższości, „my z domku jesteśmy lepsi niż wy z bloku”.  

Oczywiście nie tylko kwestia prestiżu ma wpływ na popularność domów 
podmiejskich. Są one również gwarancją spokoju i ciszy – oferują brak uciążliwego 
sąsiada piętro wyżej, hałasu ruchliwej ulicy za oknem i popularnego ostatnimi czasy 
smogu. Znaczenie ma także cena gruntu – niższa niż w przypadku działki w mieście. 
Liczne osiedla deweloperskie wznoszone na granicy wielkich miast zachęcają 
obiecującymi sloganami: spokój, cisza, ogródek, bliskość natury. Taktycznie nie 
poruszają kwestii uciążliwego dojazdu do centrum (podając niekiedy odległość do 
centrum w kilometrach, mierzoną w linii prostej – bardzo mylącą), braku komunikacji 
publicznej, niewystarczającej infrastruktury.  

Obszary oddziaływania metropolitalnego – w tym rozległe dzielnice podmiejskie – 
szybko się urbanizują42. Niestety, za gwałtownym przyrostem domów jednoro- 
dzinnych nie idzie rozwój infrastruktury i zaplecza funkcjonalnego. Stają się sypialnią 
osób pracujących i korzystających z usług w miastach, którzy zazwyczaj nie czują 
związku ze swoim miejscem zamieszkania. Zjawisko to doprowadza nas do kolejnego  
problemu – wpływu urbanizacji na odczuwanie lokalnej tożsamości. 

                                            
42 A. Czarnecki: Urbanizacja wsi w obrębie obszarów metropolitarnych, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.): 
Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN, Warszawa 2008, s. 230. 
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Rys. 8.2. Luksusowe osiedle Ventana – Walendów koło Warszawy 
Fig. 8.2. Luxury development Ventana – Walendów near Warsaw 
Źródło: ventana.pl [dostęp: 29.08.2016]. 

8.5. Urbanizacja a tożsamość lokalna 

Urbanizacja w Polsce początkowo powiązana była ściśle z procesem 
industrializacji. Punktem odniesienia dla wsi było miasto – wzór rozwoju, który należało 
naśladować. Przenoszenie na wieś miejskiej struktury urbanistycznej oraz architektury 
ma miejsce również dziś – przykładem mogą być tu podmiejskie osiedla domów 
jednorodzinnych, wielokrotnie wymieniane w niniejszej pracy. Z krajobrazu wsi znika  
tradycyjna zabudowa zagrodowa – obecnie jest ona wypierana przez standardowe 
domy jednorodzinne, często z potężnym, dwustanowiskowym garażem, niekiedy 
skutecznie zaburzającym proporcje i estetykę budynku. Współcześnie duży wpływ na 
zanikanie tożsamości lokalnej ma również, wspomniana już w rozdziale drugim, 
standaryzacja. Wsie upodabniają się do dzielnic podmiejskich, a te z kolei są podobne 
do siebie w skali zarówno kraju, jak i Europy. 

Tożsamość lokalna wsi w XX wieku i XXI wieku ulegała znaczącym przemianom. 
Początek XX wieku to młodopolska „chłopomania” i gloryfikacja społeczeństw 
wiejskich, jako bezpretensjonalnych, szczerych i o bogatej tradycji. Popularnością 
cieszyły się wówczas kultura, sztuka i muzyka ludowa. Okres PRL-u to przymusowa 
kolektywizacja rolnictwa (powstają wielkoobszarowe Państwowe Gospodarstwa 
Rolne) i rozwój przemysłu (zarówno ciężkiego – kopalnie, huty, jak i lekkiego – 
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przemysł odzieżowy, spożywczy), a co za tym idzie – napływ taniej siły roboczej z wsi 
do miast. Tożsamość wiejska jest w kryzysie, propagandowe dożynki niewiele mają 
wspólnego z tradycyjną kulturą wsi. Tożsamość kultywowana jest „oddolnie”, 
nierzadko przy współpracy z Kościołem (oprawa świąt itd.).  

Wiek XXI to dalszy odpływ rodowitych mieszkańców wsi do miast oraz poja- wienie 
się w Polsce nowego trendu, tzn. odwrócenia kierunku migracji – napływ mieszkań-
ców miast na wieś; często są to wykształcone, dobrze sytuowane osoby. Jednocześnie 
zwykle nie są one zaznajomione z kulturą i tradycjami wsi oraz dziejami miejscowości, 
do której się wprowadzają; mimo przeprowadzki pozostają obce w nowym środowisku, 
nie asymilują się. Niekiedy spotykamy się ze skrajną sytuacją – dotyczy to przede 
wszystkim wsi podmiejskich – życie nowych mieszkańców właściwie toczy się 
w mieście, tam pracują i korzystają z handlu czy usług, tam uczą się ich dzieci. Wieś 
jest dla nich tylko sypialnią, nie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, nie czują 
się jej częścią. Niekiedy chęć asymilacji nowych mieszkańców może utrudniać fakt, że 
społeczności wiejskie z natury są dość zamknięte i niechętne nowym sąsiadom – 
„mieszczuchom”. Nie jest tak oczywiście we wszystkich przypadkach, niemniej zawsze 
konieczna jest wzajemna życzliwość i chęć współpracy. Równocześnie obserwujemy 
stopniowy wzrost popularności kultury wiejskiej – jej swoisty renesans. Wieś przestała 
kojarzyć się z zacofaniem i być „obciachowa”, stała się symbolem spokoju i tradycji. 
W  muzyce, modzie i dekoracjach można zaobserwować popularność motywów 
ludowych (folkowych). 

8.6. Droga donikąd? 

Postępująca urbanizacja wsi wydaje się być negatywną tendencją. Z pewnością 
jest tak w przypadku niekontrolowanego, chaotycznego zagęszczania się zabudowy, 
bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowanie 
negatywne jest również wznoszenie budynków o „obcej” architekturze, które są 
niedostosowane do kontekstu, skali zabudowy czy lokalnych tradycji. Trend ten 
powiązany jest z modą na konkretne style architektoniczne i wykorzystywanie ich 
niezależnie od lokalizacji obiektu – niekiedy nawet tam, gdzie jest to wysoce 
niewskazane. Przykładem mogą być tu domy w góralskim stylu (z bali, z mocno 
skośnymi dachami itd.) wzniesione na terenach nizinnych oraz niektóre podkrakow- 
skie miejscowości, np. Zielonki i Mogilany, w których obserwujemy wzrost liczby 
zamkniętych osiedli. Wspomniane wyżej trendy mogą przełożyć się na powstawanie 
monotonnych, źle rozwiązanych urbanistycznie wsi – sypialni, pozbawionych 
własnego charakteru. 

Nie wszystkie przemiany wiejsko-miejskie są jednak negatywne. Jako pozytywny 
przykład można wymienić podwarszawski Józefów. To dawna wieś, później letnisko 
dla warszawiaków, obecnie kilkunastotysięczne, urokliwe miasto, z wyraźną 
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tożsamością miejsca. Piękne krajobrazy nad rzeką Świder oraz bogactwo przyrody 
zachęciły do osiedlania się w tym miejscu już w czasach średniowiecza. Z biegiem lat 
wykształcił się ich charakterystyczny styl zwany „Świdermajer – architekturą nad Świdrem” 
– budynki były lekkie, ozdobione ażurami, zwykle drewniane, często miały werandy i ganki. 
Z biegiem lat osada ta stała się jedną z ważniejszych miejscowości w okolicy.  

W 1962 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie43. Obecny Józefów to liczne 
mniejsze osady: Anielin, Dębinka, Dzieciakowo, Emilianów, Michalin i inne. Miasto 
liczy nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców. Mimo zurbanizowania tej okolicy 
zachowany został unikatowy nastrój miejsca i jego genius loci. Dominuje niska 
zabudowa, czerpiąca z tradycyjnych wzorców. Większość zabytkowych willi jest nadal 
użytkowana i właśnie one stanowią o niezwykłym charakterze tej miejscowości. Nowo 
wznoszone obiekty są dostosowane skalą i kolorystyką do istniejącej, tradycyjnej 
zabudowy – jako przykład wymienić można Integracyjne Centrum Dydaktyczno-
Sportowe (rys. 8.3, proj. Jan Wrana, 1999-200344). Józefów, dawna mekka twórców, 
nadal jest miejscem związanym z kulturą i sztuką. Mieszka i tworzy tu wielu artystów – 
rzeźbiarzy, malarzy, literatów, muzyków, m.in. Zbigniew Gos, Bogdan Loebl, Robert 
Luty, Grzegorz Markowski, Małgorzata Szmidt-Kondratiuk, Anna Vranova45. 

 

 
 

Rys. 8.3. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Józefowie. Autor arch. Jan Wrana 
Fig. 8.3. Integration Didactic-Sports Centre in Józefów  
Źródło: Archiwum autorów. 

                                            
43 Ibidem, s. 30. 
44 Obiekt otrzymał nagrodę „Budowa roku 2003” przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa. Ł. Stanek, O. Bujas: Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska 
architektura po socjalistycznej globalizacji. Wydawca Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 
2012, s. 28-31. Publikacja po Wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
pt. Postmodernizm jest prawie w porządku. Architektura polska po socjalizmie i doświadczenia 
postkolonialne (1-30.X. 2011). 
45 E. Krakowiak (red.): Józefów nad Świdrem. Wydawnictwo Miejskiego Ośrodka Kultury, Józefów 2002, 
s. 100, 110, 11, 114, 125, 128. 
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8.7. Podsumowanie 

Urbanizacja wsi jest procesem naturalnym i dobrze przeprowadzona może 
przełożyć się pozytywnie na krajobraz ośrodka. Konieczna jest jednak kontrola tego 
procesu zarówno pod kątem urbanistycznym (zapobieganie chaosowi przestrzenne- 
mu, dostępność komunikacyjna), jak i architektonicznym (spójność wizualna), a także 
poszanowanie tradycji i tożsamości miejsca. 

Klasyczny, dychotomiczny podział na wieś i miasto współcześnie wydaje się być 
niewystarczający. Ośrodki te nie zawsze wykluczają się wzajemnie, niekoniecznie są 
też przeciwstawne. Granice między nimi zacierają się, co zaobserwować możemy 
przede wszystkim w peryferyjnych dzielnicach miejskich i mocno zurbanizowanych 
wsiach, leżących blisko dużych miast. Współcześnie możemy wyróżnić dwa rodzaje 
wsi – w zależności od stopnia ich zurbanizowania: wieś rolniczą (peryferyjną) – oraz 
wieś podmiejską46. Tej ostatniej w charakterze i stopniu zurbanizowania bliżej do 
niewielkiego miasta niż to tradycyjnej wsi. W związku z tą odmiennością dokumenty 
planistyczne i inne regulacje, dotyczące szeroko pojętej „wsi”, trafne w przypadku 
jednego jej rodzaju, mogą być zupełnie chybione w przypadku drugiego. 
Oprócz troski o zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne wsi konieczna jest 
dbałość o jej wymiar społeczny, w tym o poczucie lokalnej tożsamości. Jest ono 
szczególnie trudne do uzyskania w przypadku wsi podmiejskich, szybko 
urbanizujących się, których mieszkańcami są przede wszystkim osoby nowe, czyli 
takie, które niedawno się do nich przeniosły, najczęściej z dużego miasta. Nieodzowne 
są różnorodne działania integrujące lokalną społeczność – wydarzenia, aktywności, 
przedsięwzięcia – tak, by wieś była małą ojczyzną, a nie tylko „sypialnią”. 
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MIT WŁASNEGO DOMU. URBANIZACJA WSI DROGĄ DO JEJ KOŃCA?  

Streszczenie 

Jak wygląda współczesna wieś? Gdzie kończy się wieś, a zaczyna dzielnica 
podmiejska? Czy aktualnie istnieje pojęcie tożsamości lokalnej wsi? Autorzy pochylają 
się nad problemem wsi – sypialni, reprezentowanym przede wszystkim przez 
miejscowości zlokalizowane w pobliżu dużych miast. Dominują w nich monotonne, 
zamknięte enklawy osiedli deweloperskich. Mieszkańcy miast, wiedzeni pragnieniem 
posiadania własnego „domu z ogródkiem”, chętnie uciekają na wieś, jednocześnie nie 
rezygnując z pracy i usług w mieście. Efektem są rosnące połacie osiedli zabudowy 
jednorodzinnej, pozbawione usług, gdzie życie toczy się wewnątrz domu, 
a w weekendy – w ogródku. Proces ten nie jest zresztą nowy – przykładem może być 
tu podwarszawski Józefów, niegdyś kilkanaście wsi, później – letnisko, w którym 
zaczęli osiedlać się warszawiacy. Obecnie jest to miasto liczące 20 tysięcy 
mieszkańców. Wieś się urbanizuje, zmienia się: gęstość, forma i estetyka jej 
zabudowy. Zacierają się granice pomiędzy wsią a dzielnicą podmiejską. Swoją rolę 
odegrały tu również zmiany w rolnictwie, postępująca mechanizacja, „deruralizacja”, 
zmniejszająca się liczba gospodarstw rolnych i hodowli na rzecz wzrostu ich wielkości. 

Motywacją do pojęcia dyskusji na ten temat jest również zanikanie poczucia 
wspólnoty i więzi oraz lokalnych społeczności. Kiedyś praktycznie wszyscy 
mieszkańcy wsi się znali, współcześnie nierzadko nie zna się najbliższego sąsiada zza 
płotu. Ile zostało we wsi „wiejskości” i tradycji? Czy postępująca urbanizacja 
doprowadzi do końca wsi, jaką znamy? 

THE MYTH OF OWN HOME. URBANISATION OF COUNTRYSIDE 
A WAY TO ITS END?  

Abstract  

How does modern countryside look like? Where does a village end and a suburban 
district begins? Is there a current concept of a local village identity? The authors focus 
on the problem of the commuter village, represented mainly by the places located near 
the larger cities. They are dominated by monotonous, closed-off enclaves of 
development settlements. The residents of cities, led by the desire to own their own 
“home with a garden”, willingly escape to the countryside, without resigning from their 
jobs and city’s services. The result is growing areas of single-family houses, lacking 
services, where life takes place inside the home, and on weekends – in the garden. 
This process is not new anyway – the example here can be Warsaw’s Józefów, once 
a dozen villages; later – a summer resort, where the Warsaw inhabitants started to 
settle; currently – a town with 20 thousand residents. The countryside is being 
urbanised, the density, form and aesthetics of its buildings change. The boundaries 
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between a village and suburban district fade. A role was also played here by the 
changes in agriculture, progressive mechanisation, ‘de-ruralisation’, decreasing 
number of farms and breeding centres with their size increasing.  

Motivation to discuss this subject is also the disappearance of the communal spirit 
and bonds, as well as local communities. Once practically all villagers knew each other; 
in modern day one often does not know the closest neighbour one shares a fence with. 
How much of “rurality” and tradition is left in a village? Will progressing urbanisation 
lead to the end of a village as we know it? 
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Piotr ZIERKE47 

9. ROLA TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY W KSZTAŁTOWANIU 
FORM WSPÓŁCZESNEJ ZABUDOWY TERENÓW PODMIEJSKICH 
NA PRZYKŁADZIE GOLĘCZEWA 

9.1. Wprowadzenie 

Tereny Wielkopolski, zwłaszcza sąsiadujące z największymi miastami, są 
miejscem wzmożonego rozwoju zabudowy, w szczególności mieszkaniowej. Pomimo 
istnienia regulacji przestrzennych, takich jak studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, wspomniany rozwój jest w wielu przypadkach nadmierny 
i wpływa nie tylko na degradację przestrzenną obszarów podmiejskich, ale powoduje 
także konsekwencje ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Proces ten prowadzi 
wielokrotnie do pogorszenia środowiska życia człowieka. Autor chciałby jednak 
szczególnie zwrócić uwagę na wpływ współczesnej zabudowy mieszkalnej na rzadko 
zauważany problem ochrony architektonicznego dziedzictwa terenów podmiejskich. 
Co prawda istnieją budynki mieszkalne na terenie Wielkopolski, które są chronione 
przez wpisanie ich do rejestru zabytków, jednak biorąc pod uwagę najbardziej 
dynamicznie rozwijający się w Wielkopolsce obszar powiatu poznańskiego we 
wszystkich wsiach zlokalizowanych na tym terenie występują tylko 53 zabytkowe 
budynki mieszkalne, z których aż 39 znajduje się we wsi Golęczewo. Już sam ten fakt 
pokazuje, że zabudowa tradycyjna, zwłaszcza mieszkalna jest rzadkim zjawiskiem na 
terenach podmiejskich oraz staje się jeszcze mniej dostrzegalna z powodu 
dynamicznego rozwoju nowoczesnej, lecz często chaotycznej pod względem 
architektonicznym i urbanistycznym zabudowy jednorodzinnej. Co więcej ze względu 
na ograniczenia prawne oraz problemy techniczne, a także duże nakłady finansowe 
konieczne do przeprowadzenia remontów stan techniczny wielu budynków 
tradycyjnych jest zły i zagraża ich istnieniu. 

Aby potwierdzić powyższe obserwacje oraz sprawdzić, w jakim stopniu 
współczesna zabudowa odwołuje się do lokalnego dziedzictwa architektonicznego, 

                                            
47 Dr inż. arch. Piotr Zierke, Politechnika Poznańska. 
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przeprowadzone zostało badanie na terenie miejscowości Golęczewo. Jego celem 
było także podniesienie świadomości architektonicznej urzędników, planistów oraz 
innych użytkowników przestrzeni podmiejskich w taki sposób, aby nowoczesna 
zabudowa w pierwszej kolejności odwoływała się do lokalnej kultury i tradycji, a nie 
wynikała z okresowych trendów w dziedzinie architektury. Należy w tym miejscu 
nadmienić, że celem badania nie było zwiększenie liczby budynków historyzujących, ale 
powstawanie nowoczesnych pod względem architektonicznym obiektów, które jednak 
będą łączyły współczesne wymogi funkcjonalne, formalne i konstrukcyjne z najbardziej 
charakterystycznymi dla danego regionu elementami architektury. W ten sposób autor ma 
nadzieję na zachowanie choć w części lokalnego dziedzictwa architektonicznego. 

9.2. Tradycyjna architektura Golęczewa  

Badania opisane w niniejszej pracy zostały przeprowadzone na terenie wsi 
Golęczewo zlokalizowanej w odległości 15 km na północ od centrum Poznania. 
Miejscowość ta została wybrana jako obszar badań, ze względu na dużą liczbę 
budynków mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków. Na terenie powiatu 
poznańskiego najbardziej dynamicznie rozwija się obecnie architektura mieszkaniowa 
i z tego powodu zdecydowano o poddaniu szczegółowej analizie budynków 
współczesnych i tradycyjnych o tej właśnie funkcji. Dla celów badawczych przyjęto, że 
architekturę tradycyjną będą stanowić właśnie obiekty zabytkowe. 
 

 
Rys. 9.1. Zabytkowy budynek – Golęczewo, ul. Lipowa 2 
Fig. 9.1. Historical building – Goleczewo, 2 Lipowa street  
Źródło: Materiały autora, 2016. 



125 
 

W pierwszym etapie badania zlokalizowano i poddano szczegółowej analizie 34 
budynki mieszkalne spośród 39 sklasyfikowanych w rejestrze zabytków na terenie 
miejscowości. Pozostałych pięciu budynków nie udało się zlokalizować bądź nie 
istnieją. Szczegółowo scharakteryzowano architekturę obiektów, związaną z nimi małą 
architekturę oraz sposób ich usytuowania w stosunku do drogi. W badaniu 
wykorzystano następujące cechy budynków: kształt rzutu, liczbę kondygnacji, 
proporcje wysokości ściany kalenicowej do wysokości dachu, proporcje szerokości, 
długości i wysokości, kąt pochylenia połaci dachowej, rodzaj dachu, materiał pokrycia 
dachowego, kolor pokrycia dachowego, materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych, 
kolor ścian zewnętrznych, występowanie cokołu, materiał wykończeniowy cokołu, 
kolor cokołu, materiał stolarki okiennej i drzwiowej, kolor stolarki okiennej, proporcje 
okien, kolor drzwi wejściowych, okap, charakterystyczny detal, materiał wykończę-
niowy płotu oraz układ budynku w stosunku do drogi. W wyniku przeprowadzonej 
kwerendy terenowej i internetowej, studiów literatury przedmiotu oraz analizy 
fotograficznej określono, że: 

x większość budynków (czternaście) jest usytuowanych w sposób kalenicowy do 
ulicy, dziesięć – szczytowy, a trzynaście ma zarówno elementy szczytowe, jak 
i kalenicowe lub jest zlokalizowanych na działkach narożnych, 

x większość budynków (dwadzieścia osiem) ma prostokątny kształt rzutu, często 
uzupełniony dobudówkami; jedynie pięć budynków ma dwa skrzydła ustawione 
w kształcie litery L oraz jeden – rzut w kształcie litery T; pięć obiektów miało rzut 
złożony, 

x dwadzieścia siedem budynków ma dwie kondygnacje nadziemne (parter 
i poddasze użytkowe), a jedynie sześć obiektów trzy kondygnacje; ta cecha 
odróżnia zabytkowe domy mieszkalne od obiektów użyteczności publicznej, 
które zwykle składają się z jednej lub z trzech kondygnacji z użytkowym 
poddaszem, 

x najczęściej spotykane proporcje szerokości budynku do jego długości zawierają 
się w zakresach 1/0,60-1/1,20, 1/1,45-1/1,75, oraz 1/1,95-1/2,25, a proporcje 
szerokości budynku do wysokości w zakresach: 1/0,65-1/1,05, 1/1,20-1/1,45 
i 1/1,85-1/2,00, 

x charakterystyczne proporcje wysokości ścian kalenicowych do wysokości 
dachu wynoszą 1/0,94-1/1,06, 1/1,29-1/1,37, 1/1,41-1/1,59, oraz 1/1,74-1/1,85, 

x na analizowanym terenie dominują budynki o kącie pochylenia połaci 
dachowych zbliżonym do 45q (takim nachyleniem dachu charakteryzowały się 
trzydzieści trzy obiekty spośród trzydziestu dziewięciu badanych), 

x dwadzieścia cztery budynki są nakryte dachem dwuspadowym, a czternaście –
naczółkowym; rzadziej występują dachy czterospadowe (trzy obiekty, zwykle 
użyteczności publicznej), mansardowe (dwa obiekty) i pulpitowe (jeden obiekt), 

x prawie wszystkie analizowane obiekty są kryte dachówką występującą 
w kolorze grafitowym lub pomarańczowym; dwa obiekty blachą, a jeden papą, 
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x w przeważającej większości przypadków ściany zewnętrzne są tynkowane 
(trzydzieści trzy obiekty), czasami są dopełnione elementami drewnianymi, 
które wynikają z zastosowanej konstrukcji szachulcowej (osiem obiektów), oraz 
okładziną drewnianą (siedem obiektów) zwykle osadzoną w górnych partiach 
ścian szczytowych; trzy budynki wykończono okładziną ceramiczną; 
w kolorystyce ścian zewnętrznych dominuje biel (siedemnaście obiektów) oraz 
beż (siedem); rzadziej występuje kolor brązowy – zwykle w budynkach 
o konstrukcji szachulcowej oraz z okładziną drewnianą (dwanaście obiektów) 
i grafitowy (trzy); inne spotykane kolory ścian zewnętrznych na analizowanym 
terenie to szary, pomarańczowy, żółty i jasnozielony, 

x cokół jest elementem architektonicznym występującym w dwudziestu ośmiu 
z trzydziestu siedmiu analizowanych budynków; w przypadku siedemnastu 
obiektów jest on wykończony tynkiem, siedmiu – ceramiką, a czterech – 
kamieniem; dominuje kolorystyka cokołów brązowa (osiem obiektów), 
pomarańczowa (dziesięć) i szara (siedem), 

x stolarka okienna jest (w przeważającej części) wykonana z drewna lub PCV; 
w większości występuje w kolorze białym (trzydzieści pięć obiektów), dużo 
rzadziej brązowym (sześć obiektów); najczęściej spotykane proporcje 
szerokości do wysokości okien zawierają się w przedziałach: 1/0,65-1/0,75, 
1/0,90-1/1,55, 1/1,70-1/1,80 i 1/2,55-1/2,70, 

x dwadzieścia jeden spośród dwudziestu czterech obiektów ma drzwi wejściowe 
w kolorze brązowym, 

x w analizowanych budynkach okap jest wysunięty do 1 m poza lico ścian; często 
dolna część połaci dachowej jest zlicowana ze ścianami zewnętrznymi,  

x w architekturze badanych obiektów występują następujące, charakterystyczne 
detale: ściany szczytowe zwieńczone w górnej części okładziną drewnianą, 
ceglane, łukowo zwieńczone kominy, płyciny w ścianach symulujące otwory 
okienne, kotwy mocujące na elewacji, ozdobne gzymsy, łukowe nadproża, 
lukarny i ganki, które zwykle są podtrzymywane przez jedną kolumnę, 

x w zabytkowych budynkach mieszkalnych w Golęczewie płoty są (w przeważa-
jącej liczbie) wykonane z metalu, ceramiki, drewna bądź wykończone tynkiem; 
rzadziej spotykane i jednoznacznie niskiej jakości estetycznej są płoty 
wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych. 

Powyższa charakterystyka jest podstawą do przeprowadzenia analizy 
porównawczej architektury budynków tradycyjnych i współczesnych. Niestety obiekty 
zabytkowe na przestrzeni lat były poddawane modernizacjom i przebudowom, które 
w niektórych przypadkach wpłynęły na badane elementy. Na podstawie kwerendy 
przedwojennej dokumentacji fotograficznej Golęczewa oraz studiów literatury 
przedmiotu autor ustalił, że elementami współczesnymi są prefabrykowane betonowe 
płoty, dachy wykończone blachą, okna z PCV oraz ściany zewnętrzne w kolorystyce 
pomarańczowej, żółtej i jasnozielonej. 
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9.3. Analiza stopnia odwołania architektury współczesnej do 
lokalnych tradycji architektonicznych Golęczewa 

Analiza porównawcza architektury tradycyjnej i współczesnej przeprowadzona 
została w latach 2014-2016 na podstawie autorskiej metody badawczej, która 
umożliwiła przedstawienie relacji między czynnikami w sposób wymierny. 
Zdecydowano, że waloryzacja budynków współczesnych w zależności od stopnia ich 
odwołania do architektury historycznej zostanie przeprowadzona na podstawie analizy 
wielokryterialnej, która jest jedną z metod oceny jakości przestrzeni i polega na 
zsumowaniu iloczynów wag przyznawanych poszczególnym kryteriom  
i współczynników ich istotności. Przyjęto także, że współczesną architekturą będą 
budynki wybudowane między 1945 rokiem i 2015 rokiem. W trakcie prac badawczych 
przeprowadzono szczegółową charakterystykę 90 współczesnych budynków. 

Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym respondenci48 udzielali odpowiedzi 
na pytanie, które spośród wymienionych elementów charakteryzujących budynki 
współczesne mają największy wpływ na fakt, że budynek odwołuje się do tradycyjnej 
architektury miejsca lokalizacji. Ankieta umożliwiła określenie współczynników 
istotności zdefiniowanych wcześniej elementów, które pokazują wpływ 
poszczególnych kryteriów na fakt odwoływania się budynków do tradycyjnej 
architektury miejsca i w efekcie mają na celu zobiektywizowanie wyników badania. 
Osoby ankietowane zostały poproszone o przyporządkowanie każdemu elementowi 
charakteryzującemu architekturę obiektów (są to elementy tożsame z opisanymi 
w poprzednim rozdziale) wartości liczbowej od 0 do 3, przy czym 0 oznaczało brak 
wpływu na odwołanie do tradycyjnej architektury, a 3 wpływ bardzo duży, decydujący 
o odwołaniu. Aby wyniki były bardziej czytelne uzyskane wartości przedstawiono 
w skali od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak wpływu na odwołanie do tradycyjnej 
architektury, a 1 maksymalny wpływ. Zmiana wartości nastąpiła w sposób 
proporcjonalny. Współczynniki przedstawiono poniżej w kolejności rosnącej: 

x 0,225 – kolor cokołu 
x 0,239 – materiał wykończeniowy cokołu, 
x 0,308 – występowanie cokołu, 
x 0,342 – kolor drzwi wejściowych, 
x 0,368 – materiał wykończeniowy płotu, 
x 0,427 – materiał pokrycia dachowego, 
x 0,456 – kolor stolarki okiennej, 

                                            
48 Respondentami było 37 architektów oraz studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, 
którzy w ramach zajęć Projektowanie Architektury Wiejskiej zajmowali się problematyką architektury 
tradycyjnej Wielkopolski i jej wpływem na współczesną zabudowę mieszkaniową obszarów wiejskich. 
Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich architektów i studentów wydziałów architektury w Polsce, liczba 
ankietowanych nie była reprezentatywna, jednak pomogła odnaleźć bardziej obiektywne wartości 
badanych współczynników istotności w porównaniu do tych, które w sposób subiektywny określiłby 
sam autor. 
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x 0,479 – okap, 
x 0,479 – proporcje okien, 
x 0,491 – materiał stolarki okiennej i drzwiowej, 
x 0,496 – proporcje szerokości budynku do jego długości i wysokości, 
x 0,518 – kolor pokrycia dachowego, 
x 0,530 – charakterystyczny detal, 
x 0,581 – kolor ścian zewnętrznych, 
x 0,658 – kształt rzutu budynku, 
x 0,675 – proporcje wysokości ściany kalenicowej do wysokości dachu, 
x 0,703 – układ budynku w stosunku do drogi, 
x 0,711 – materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych, 
x 0,761 – liczba kondygnacji budynku, 
x 0,763 – kąt pochylenia połaci dachowej, 
x 0,872 – rodzaj dachu. 
Analiza porównawcza historycznej i współczesnej architektury mieszkaniowej 

Golęczewa została przeprowadzona w tabeli i zgodnie z założeniami analizy 
wielokryterialnej polegała na zsumowaniu iloczynów wymienionych wyżej 
współczynników i wartości liczbowych uzyskanych przez poszczególne, współczesne 
obiekty49. Niestety ze względu na obszerny charakter analizy tabelarycznej 
w niniejszej pracy przedstawiono jedynie jej wyniki. W efekcie przeprowadzonego 
badania każdy współczesny budynek uzyskał wartości w przedziale od -11,082 do 
11,082, który wynikał z minimalnej i maksymalnej liczby punktów, które były możliwe 
do zdobycia przez poszczególne budynki. Ustalono, że budynki, które otrzymały 
wartości większe od najniższej uzyskanej przez obiekty tradycyjne (zakres od 5,600 
do 11,082) silnie odwołują się do lokalnych tradycji architektonicznych, a te które 
uzyskały wartości dodatnie (od 0 do 5,599) odwołują się średnio, zaś budynki, które 
uzyskały wartości ujemne odwołują się słabo. W rezultacie okazało się, że 25 
przeanalizowanych budynków (28%) odwołuje się dobrze, 41 średnio (45%), a 24 
słabo (27%). Wyniki badania dotyczące wszystkich budynków, które powstały 
w Golęczewie w latach 1945-2015 zostały przedstawione na pierwszym wykresie na 
rysunku 9.2. Rezultaty analizy okazały się ciekawsze po wprowadzeniu kryterium 
czasu powstania budynków. Wprowadzono trzy przedziały czasowe: lata 1945-1960, 
1961-1990 oraz 1991-2015. Wyniki badania obrazują trzy pozostałe wykresy 
zależności liczby budynków (oś Y) od siły oddziaływania i czasu ich powstania (oś X), 
zaprezentowane na rysunku 9.2. 
                                            
49 Jeżeli elementy historyczne i współczesne były zgodne, danemu elementowi przyporządkowano 
wartość 1, jeżeli były niezgodne -1. Elementy  współczesne których np. z powodu problemów 
z dostępnością obiektów nie udało się ustalić otrzymały wartość 0. Zdarzały się sytuacje, gdy element 
składał się z kilku składowych (np. kilka okien o różnych proporcjach) i jedna z nich odwoływała się do 
tradycyjnej architektury, a druga nie. Wtedy przyporządkowywano mu wartość 0. W momencie, gdy 
jednej z dwóch składowych nie udało się określić (uzyskano częściowe wyniki), możliwe było 
przyporządkowanie wartości 0,5 lub -0,5 w zależności od tego, czy druga składowa odwoływała się do 
tradycyjnej architektury czy też nie. 
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Rys. 9.2. Wykres liczby analizowanych budynków współczesnych w Golęczewie, w zależności 

od czasu ich powstania i wyników uzyskanych w opisywanym w pracy badaniu  
Fig. 9.2. Diagram of the number of analysed modern buildings in Goleczewo, in relation to the 

year of buildings’ erection and results obtained in the described study 
Źródło: Materiały autora, 2016. 
 

Analiza pokazuje, że w okresie powojennym wszystkie badane obiekty silnie 
odwoływały się do tradycyjnej architektury. Sytuacja uległa odwróceniu w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., w których 
zdecydowanie przeważały budynki, których formy w sposób słaby lub średni 
nawiązywały do historycznej zabudowy. Po 1991 roku coraz więcej budynków 
odwoływało się do architektury tradycyjnej, a obiektów, które słabo odwoływały się do 
tradycji architektonicznej Golęczewa powstało w tym okresie zdecydowanie mniej. 
Pomimo pozytywnych tendencji oraz coraz większej liczby budynków, które 
w ostatnich latach odwołują się do lokalnych tradycji architektonicznych wyniki badania 
pokazują, że zmiany przestrzenne na analizowanym terenie są, w opinii autora, 
niewystarczające. Należy przypomnieć, że analiza dotyczyła wsi, w której aż 12% 
budynków (43 obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej) wpisanych jest do rejestru 
zabytków województwa wielkopolskiego. Biorąc pod uwagę, że we wszystkich 
pozostałych wsiach powiatu poznańskiego w rejestrze zabytków znajduje się jedynie 
14 budynków mieszkalnych (nie licząc pałaców i dworów), wyników badania nie można 
uznać za w pełni satysfakcjonujące. Pozytywna tendencja występująca na terenie 
Golęczewa może wynikać z faktu wpisania przedwojennych budynków do rejestru 
zabytków w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Poza tym od kilkunastu lat 
większa część obszaru wsi jest objęta zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Działania te pokazują, w którą stronę powinna 
zmierzać ochrona lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Wzorem państw 
zachodnich, m.in. Irlandii i Wielkiej Brytanii, wskazane wydaje się wprowadzenie 
katalogów prezentujących lokalną architekturę tradycyjną oraz powiązane z nimi 
ogólnodostępne opracowania zawierające wytyczne projektowe dla budynków 
powstających na danym obszarze. Sytuację obiektów zabytkowych i jakość przestrzeni 
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podmiejskich mogłyby także poprawić takie działania jak: nowelizacja wadliwego 
prawa, ograniczenie błędów planistycznych i projektowych czy wprowadzenie 
właściwego nadzoru nad procesem budowlanym. 

9.4. Wnioski 

Wyniki analizy porównawczej przeprowadzonej na terenie wsi Golęczewo 
pokazują, że niekorzystne tendencje w oddziaływaniu architektury zabytkowej na 
zabudowę współczesną ulegają stopniowemu odwróceniu. Niestety badanie dotyczy 
miejscowości, w której duża część zabudowy (12%) jest wpisana do rejestru zabytków 
województwa wielkopolskiego. Biorąc pod uwagę ten aspekt badania, w opinii autora 
pozytywne tendencje zaobserwowane na terenie miejscowości Golęczewo powinny 
być bardziej wyraźne oraz wzmocnione w szczególności restrykcyjnymi regulacjami 
przestrzennymi, zwłaszcza zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Badanie pokazało przydatność metody do ustalania, w jakim stopniu architektura 
historyczna wpływa na współczesną zabudowę mieszkalną miejscowości Golęczewo. 
Niestety przykład aglomeracji poznańskiej pokazuje, że ustalenie zabudowy 
tradycyjnej na jej pozostałych obszarach jest utrudnione ze względu na małą liczbę 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz coraz większą liczbę współczesnej 
zabudowy. Z tych powodów przeprowadzenie podobnej analizy porównawczej na 
innych obszarach aglomeracji musiałoby zostać poprzedzone poszerzoną kwerendą 
dotyczącą budynków tradycyjnych (także już nieistniejących), a także wyborem 
najbardziej reprezentatywnych przykładów zabudowy współczesnej. Autor ma 
nadzieję, że w toku dalszych badań uda się potwierdzić uniwersalny charakter analizy 
przedstawionej w niniejszym artykule, a samo badanie będzie miało zastosowanie 
także na terenach zlokalizowanych poza obszarem aglomeracji poznańskiej. 
Dzięki  temu może ono odegrać większą rolę w kształtowaniu świadomości 
architektonicznej użytkowników przestrzeni oraz wspomóc ochronę lokalnego 
dziedzictwa architektonicznego. 
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ROLA TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY W KSZTAŁTOWANIU FORM 
WSPÓŁCZESNEJ ZABUDOWY TERENÓW PODMIEJSKICH 

NA PRZYKŁADZIE GOLĘCZEWA 

Streszczenie 

Przemiany społeczne i gospodarcze, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 
latach doprowadziły do istotnych zmian demograficznych w polskich miastach 
i w sąsiadujących z nimi miejscowościach. Tereny podmiejskie stały się miejscem 
wzmożonego osadnictwa i gwałtownego rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Obserwacje pokazują, że ten w wielu przypadkach zbyt dynamiczny proces, z którym 
nie zawsze radzą sobie samorządy, ustawodawca czy instytucje nadzoru 
budowlanego wpływa niekorzystnie na ład przestrzenny obszarów podmiejskich oraz 
komfort ich użytkowania. Co więcej lokalizacja i usytuowanie nowej zabudowy nie 
wynikają zwykle z przemyślanych decyzji projektowych respektujących tradycyjne 
wiejskie układy urbanistyczne, ale z podziałów własnościowych odrolnianych gruntów. 
Spostrzeżenia dokonane na analizowanych terenach pokazują, że budynki mieszkalne 
często powstają w wielu stylach architektonicznych, a różnorodność ich form 
i elementów wykończeniowych przyczynia się do degradacji przestrzennej tych miejsc. 
Nadmierna i często niekontrolowana ekspansja przypadkowej pod względem 
architektonicznym zabudowy mieszkaniowej powoduje także zdominowanie wizualne 
tradycyjnej architektury, a czasem nawet jej degradację. W efekcie następuje utrata 
wielowiekowej spuścizny architektonicznej i urbanistycznej terenów podmiejskich.  
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THE ROLE OF TRADITIONAL ARCHITECTURE IN SHAPING FORMS 
OF CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF SUBURBAN AREAS 

ON THE EXAMPLE OF GOLECZEWO 

Abstract 

Social and economic transformation that took place in Poland in recent years have 
led to substantial demographic changes in Polish cities and their neighboring towns. 
Suburban areas have become a place of increased settlement and rapid development 
of residential housing. Observations show that this, in many cases, very dynamic 
process is often a problem for local authorities, legislator, or construction supervision 
inspectors and affects the spatial order of suburban areas, as well as the comfort of 
their use. Moreover, the location of new buildings is usually not the result of deliberative 
design decisions, that respects traditional rural urban systems. It more likely arises 
from the random divisions of farmlands that changed their status into the building area 
for residential housing. Observations made on the analyzed areas show that such 
buildings are often designed in a number of architectural styles, and the variety of their 
forms and finishing materials leads to the spatial degradation of these places. 
Excessive and often uncontrolled expansion of accidental residential development also 
dominates visually the traditional architecture and sometimes causes its degradation. 
In result a loss of a centuries-old architectural heritage and urban suburban areas 
is observed.
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Joanna LEWANDOWSKA50 

10. EWOLUCJA OLĘDERSKIEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY PYZDRSKIEJ 

Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka 
Stefan Kisielewski 

10.1. Wprowadzenie 

Ludzkość od tysiącleci wprowadza zmiany w otaczającym człowieka krajobrazie. 
Do niedawna istniała wyraźna granica pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi wraz 
z terenami użytkowanymi rolniczo. W ostatnich latach proces zacierania się tych granic 
przyśpiesza, co znacząco wpływa na odbiór krajobrazu kulturowego. Temu 
niekorzystnemu zjawisku towarzyszy również unifikacja nie tylko architektury, ale 
również podejścia do kształtowania wsi – ich przestrzeni publicznych, a także 
krajobrazu, który stanowi jej wizytówkę. Aby zachować zróżnicowanie w charakterze 
poszczególnych regionów należy uwzględnić m.in. genezę lokalnego krajobrazu 
kulturowego, stopnień i dynamikę przekształceń oraz wiodące czynniki modelujące. 

10.2. Krajobraz kulturowy a ewolucja krajobrazu  

Za krajobraz kulturowy uznaje się krajobraz przekształcony w wyniku działania 
człowieka. Jest następstwem krajobrazów pierwotnych i świadczy o umiejętnościach 
i   możliwościach przeobrażania środowiska przez daną kulturę zamieszkującą 
określony obszar (Andreychouk 2008). Z tego powodu możemy obserwować tak liczne 
i odmienne od siebie krajobrazy kulturowe sąsiadujące ze sobą nie tylko pomiędzy 
kontynentami, państwami, ale nawet takie, które występują w obrębie kraju i tworzą 
swoistą mozaikę krajobrazową (Myga-Piątek 2005). 

                                            
50 Mgr inż. arch. Joanna Lewandowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
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Z kolei ewolucja, zdefiniowana najogólniej, to proces zmian zachodzących  
w czasie. Wielu badaczy teorii ewolucjonizmu nawiązywało do analogii pomiędzy 
rozwojem społeczeństwa (w tym jego wytworów) a organizmami biologicznymi. 
Spencer założył, że podobnie jak w biologii, tak w społeczeństwie następuje rozwój od 
form prostych do złożonych (Spencer 1892). 
Pośród uwarunkowań wpływających na ewolucję krajobrazu należy wyszczególnić (za 
M. Dobrowolską) czynniki przyrodnicze, historyczne i polityczne, społeczno-
gospodarcze oraz kulturowe i cywilizacyjne (Dobrowolska 1948), których splot to 
obszar badań i interpretacji w geografii kultury. 

 
Rys. 10.1. Lokalizacja wsi olęderskich na obszarze Puszczy Pyzdrskiej 
Fig. 10.1. Olender settlement localisation (own elaboration) 
Źródło: opracowanie własne. 

10.3. Metodologia badań 

Celem badań było określenie przebiegu rozwoju sieci osadniczej wsi olęderskich 
przez lokowanie nowych osad i przeobrażeń przestrzennych, jakim podlegały wsie 
olęderskie. Obszar badawczy ograniczony został do leżącej w województwie 
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wielkopolskim na Równinie Rychwalskiej Puszczy Pyzdrskiej – zasięgiem swym 
obejmuje tereny wyznaczone granicą od północy rzeką Wartą, od zachodu Prosną, 
południa linią lasów na linii Brudzew – Jarantów – Zbiersk, a od wschodu Zbiersk – 
Rychwał – Rzgów (por. rys. 10.1). Czasowo badania obejmują wsie powstałe na 
prawie olęderskim w latach 1746-1864. 

Wyszczególniono ok. 80 wsi obecnie istniejących o genezie olęderskiej (por. tab. 10.1), 
które zostały ujęte w badaniach nad przemianami w krajobrazie kulturowym Puszczy 
Pyzdrskiej. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zostały one jedynie 
wymienione w poniższej tabeli. Pominięte zostały cztery miejscowości, dla których 
w trakcie prowadzonych badaniach nie uzyskano potwierdzenia informacji na temat 
lokacji osad (daty lokacji i przyznaniu wsi prawa olęderskiego). Tak pozyskane dane 
pozwoliły na wyrobienie poglądu na temat rozwoju olęderskiej sieci osadniczej na 
obszarze badań. Z kolei przemiany w obrębie poszczególnych jednostek osadniczych 
na potrzeby artykułu zostały uogólnione w obrębie danego wzoru osadniczego (wieś 
rozproszona, rzędówka bagienna).  

Podstawę badań stanowiły przede wszystkim badania terenowe przeprowadzone 
w 2016 r. (w tym inwentaryzacje obiektów i miejsc o cechach zabytkowych), studia 
historyczne, analizy archiwalnych materiałów kartograficznych oraz planistycznych.  

 
Tabela 10.1 

Wykaz wsi olęderskich w porządku chronologicznym i ich lokacji na terenie 
Puszczy Pyzdrskiej 

Lp. Nazwa historyczna Nazwa 
współczesna 

Lp. Nazwa historyczna Nazwa 
współczesna 

1 Trąbczyńskie 
Luźne Stare Ol. 

Łazińsk Pierwszy 
i Drugi 

37 Mycielińskie Stare Ol. Kazala Stara 

2 Trąbczyńskie 
Luźne Nowe Ol. 

Łazińsk Drugi 38 Mycielińskie Nowe Ol. Kazala Nowa 

3 Luśnie Ol. Łukom 39 Stropieszyńskie Ol.  Kolonia Gostynie 
4 Zbierskie Olędry Zbiersk Kolonia 40 Ciążeńskie Ol. Ciążeńskie 

Holendry 
5 Lisewskie Olędry Olsz 41 Borowieckie Nowe Ol. Nowy Borowiec 
6 Sławskie Olędry Sławskie 

Holendry 
42 Imielno Imielno 

7 Cekowskie Stare Ol. Stare Prażuchy 43 Kowalewskie Ol. Kowalewek 
8 Smuszewskie Ol. Olędry 

Smaszewskie 
44 Myszaków z Ol. Myszakówek 

9 Wielołeka Wielołęka 45 Oborskie Nowe Ol. Kolonia Obory 
10 Borowieckie Stare 

Olędry 
Stary Borowiec 46 Oborskie Stare Ol. Wronów 

11 Białobłockie Ol. Białobłoty 47 Szymanowickie Ol. Ciemierów Kol. 
12 Orlińskie Małe Ol. Orlina Mała 48 Bukowe Ol. Bukowe Os. i Kol. 
13 Grójeckie Ol. Grodziec lub 

Janowo (?) 
49 Kazimierskie Nowe Ol. Nowa Kaźmierka 
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cd. tabeli 10.1 
14 Gadowskie Stare Ol. Gadowskie 

Holendry 
50 Grądy Nowe Ol. Nowe Grądy 

15 Gliny Ol. Gliny 51 Plewińskie Stare Ol. Kuźnica 
16 Grądy Stare Ol. Stare Grądy 52 Plewińskie Nowe Ol. Nowa Plewnia 
17 Konary Ol. Konary 53 Holendry Ostrowskie Kolonia 

Ostrowska 
18 Poroże Małe 

Przespolew 
Poroże Nowe 54 Hol. Wierzchy Nowe Wierzchy 

19 Kosmowskie Olędry Szadykierz, 
Kosmów Kol. 

55 Hol. Świerczonka Świerczyna 

20 Biała Ol. Lubiny 56 Hol. Sokółek Obory 
21 Wrąbczynek Wrąbczynek 57 Hol. Studzienka Studzienka 
22 Wrąbczynkowskie Ol. Wrąbczynkowskie 

Holendry 
58 Hol. Józefowskie Józefów 

23 Kuszyńskie Ol. Jaszczury 59 Hol. Zaguźnica Zaguźnica 
24 Jarantowskie Ol. Jarantów 60 Hol. Ciświca Stara Ciświca 
25 Pyzderskie Ol. Baraniec, 

Glinianki, Dolne 
i Górne Grądy, 
Królewiny, 
Kruszyny, 
Tłoczyzna, 
Trzcianki, 
Zapowiednia 

61 Hol. Nowolipskie Nowolipsk 

26 Cekowskie Nowe 
Ol. 

Nowe Prażuchy 62 Hol. Łazińskie Łazińsk Drugi 

27 Tomickie Ol. Wierzchy 63 Kol. Czarnybród Czarnybród 
28 Stara Huta Huta 64 Kol. Boberfeldowo Bobrowo 
29 Kazimierskie Stare Ol. Stara Kaźmierka 66 Jaroszewskie Ol. Kolonia 

Jaroszewice 
Grodzieckie 

30 Dębniałki Ol. Dębniałki 67 Hol. Salamina Zosińka 
31 Piskory Ol. Piskory 68 Hol. Lubin Lubiny 
32 Dzierzbińskie 

Zamęty Ol. 
Zamęty 69 Hol. Świetnia Świetnia 

33 Dzierzbińskie 
Zdanowiec Ol. 

Danowiec 70 Hol. Hanawiec Zamęty 

34 Gadowskie Nowe Ol. Gadowskie 
Holendry 

71 Hol. Donowiec Danowiec 

35 Orlińskie Duże Ol. Orlina Duża 72 Hol. Złotkowskie Złotkowy 
36 Siąszyckie Ol. Siąszyce Nowe 

Drugie 
Źródło: opracowanie własne. 
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10.4. Rozwój olęderskiej sieci osadniczej w Polsce 

Osadnictwo olęderskie zaliczane jest do nowożytnych wsi kolonizacyjnych  
i w większości odnosi się do obszarów wiejskich. Czasami można spotkać określenie 
kolonizacji niemieckiej, ze względu na jej wzory kolonizacyjne, liczebność i znaczenie 
porównywalne do tej z okresu średniowiecza. Wniosło ono do krajobrazu Polski wsie 
o następujących układach (omówione w dalszej części artykułu): olęderską rzędówkę 
bagienną oraz osady rozproszone z blokowym układem pól.  

Na ziemiach polskich osadnictwo olęderskie rozwijało się 1547-1864 i wzięło swoją 
nazwę od jego pionierów – Holendrów, którzy przenosili się do Polski w okresie wojny 
trzydziestoletniej (1618-1648) (Balicki 1989). Później przenosili się tu również osadnicy 
niemieccy z terenów Brandenburgii i Pomorza Zachodniego (Chodyła 2006). Główną 
przyczyną migracji były prześladowania ludności protestanckiej przez katolickiego 
władcę. Podobnie później dołączyła niekatolicka ludność za Śląska.  

Początkowo osiedlali się oni w większości na obszarze Pomorza, a w szczególności 
Żuław Wiślanych. Z czasem również kolonizowane były obszary Wielkopolski oraz 
Mazowsza. Na obszarze I Rzeczypospolitej oraz po 1795 r. na terenach zaborów 
założono co najmniej 1700 osad olęderskich (w tym ok. 350 z wyłącznym lub 
częściowym udziałem ludności etnicznych Holendrów), z czego ok. 925 takich osad 
powstało w Wielkopolsce właściwej51 (Burszta 1989, Chodyła 2006). 

O istocie osadnictwa olęderskiego nie decydowała jednak ani przynależność 
etniczna, ani charakter gruntów, ale decydowały: prawo holenderskie (olęderskie) 
przeniesione przez osadników holenderskich i używane przez ich kontynuatorów oraz 
funkcja gospodarcza polegająca na zajmowaniu terenów trudnych gospodarczo, 
uprawie ziemi w jednym kawałku oraz dużym znaczeniu hodowli zwierząt. Zgodnie  
z zasadami tego prawa mieszkańcy tych wsi byli ludźmi wolnymi i dzierżyli ziemię na 
zasadzie emfiteuzy – najpierw wieloletniej długoletniej, a później wieczystej dzierżawy 
(Chodyła 2015). 

10.5. Na obszarze Puszczy Pyzdrskiej 

Puszcza Pyzdrska52 już od wczesnego średniowiecza do dnia dzisiejszego stanowi 
dość duży kompleks lasów zachowujący wyraźne elementy krajobrazu naturalnego. 
Położona w obszarze dorzeczy Warty i jej dopływów – Prosny, Czarnej Strugi i Powy – 

                                            
51 W okresie staropolskim za Wielkopolskę uznawano obszar objęty przez dwa województwa – 
poznańskie oraz kaliskie, a od 1768 r. – po wydzieleniu z tego drugiego trzeciego województwa 
gnieźnieńskiego obszar tych trzech jednostek administracyjnych.  
52 Często można spotkać również stosowaną nazwę Puszcza Pyzderska. Obie formy są poprawne 
i używane równolegle. 
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stanowi obszar spójny kulturowo ze względu na występujące tu dziedzictwo 
olęderskie. Faktem, który warto podkreślić jest to, że tradycyjne zagrody, w wielu 
miejscach zachowane jedynie w skansenie, na tych obszarach nadal funkcjonują 
w współcze-snym świecie.  

Osadnictwo na tych obszarach przebiegało w kilku okresach – w średniowieczu 
(XII/XIII w. – XV w.), czasach nowożytnych (1501-1793), nowszych (1794/1796 – 1918 r.), 
najnowszych (do 1945 r.) i współczesnych po dzień dzisiejszych. W XVI w. i XVII w. 
nastąpiło zahamowanie rozwoju osadnictwa na tych terenach na skutek „potopu” 
szwedzkiego, wielkiej wojny północnej oraz epidemii. Dodatkowym czynnikiem 
zmniejszającym sieć osadniczą (przed przybyciem Olędrów) było stosowanie 
powszechnych ekstensywnych systemów uprawy roli w postaci trójpolówki zbiorowej. 
Trend spadkowy liczby osad został odwrócony dopiero od lat 20. XVIII w. wraz 
z wprowadzeniem wsi czynszowych, a od lat 40. tego stulecia ze szczególnym 
uwzględnieniem osad lokowanych na prawie olęderskim (Chodyła 2015). 

W ciągu pierwszych trzydziestu lat na terenie Puszczy Pyzdrskiej powstało aż 58 
osad (dziś odpowiada im 67 wsi). Osady z tego okresu w zdecydowanej większości 
reprezentował typ wsi rozproszonej o blokowym układzie pól. Lokowane były na 
obszarach nieużytkowanych rolniczo – zalesionych lub zabagnionych, najpierw 
głównie w dorzeczu Czarnej Strugi (Bawołu), później rozprzestrzeniając się na 
pozostałe obszary puszczy – dolinę Warty, okolice dzisiejszych gmin: Gizałki i Zbiersk. 
W dużej mierze wsie, takie jak np. Orlina Mała, Białobłoty czy Łazińsk Pierwszy 
w tamtym okresie były uderzająco podobne do układów osiedleńczych występujących 
na terenie dzisiejszej Holandii. W niektórych przypadkach migrowała cała wieś wraz 
z sołtysem. Każdy z osadników otrzymywał podobnej wielkości blok ziemi, na środku 
którego wznosił zagrodę. Czasami do dnia dzisiejszego znajdują się one na niewielkich 
wzniesieniach, tzw. terpach. Luźna zabudowa sprzyjała wykorzystaniu słabej uprawnie 
ziemi na cele rolnicze, często powstałej po karczunku lasów.  

W tym czasie osadnicy poza karczowaniem lasów rozwijali sieć melioracyjną, która 
pozwoliła nie tylko odwodnić ten teren, ale również nawodnić obszary później 
zasiedlane, a leżące na obszarach lokalnie bezodpływowych. Wraz z przyrostem 
mieszkańców układ melioracyjny odchodził od form najprostszych – część drobnych 
cieków zostaje skanalizowana, zostają wznoszone proste budowle hydrotechniczne 
wspomagające coraz bardziej rozwiniętą sieć, a granice śródpolne obsadzane są 
szpalerami drzew (przede wszystkim wierzbą). 

Kolejna fala kolonizacji niemieckiej do 1805 r. przyczyniła się do powstania 
dziesięciu osad w okolicach Zagórowa. Miejscowości te stanowią wsie zakładane lub 
odnawiane w okresie tzw. Prus Południowych przez sprowadzanie mieszkańców  
z Marchii i Pomorza. Jednak wsie, zwane też wsiami fryderycjańskimi, ze względu na 
zakładanie ich przez scentralizowaną władzę państwową53, w przeciwieństwie do osad 

                                            
53 W tych latach obszar Puszczy Pyzdrskiej należał do zaboru pruskiego, w obrębie którego były 
przeprowadzane akcje osiedleńcze mające na celu szybszą germanizację przejętych terenów. 
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olęderskich, nie zostały uwzględnione w niniejszych badaniach nad krajobrazem 
osadniczym. 

Ostatnia fala kolonizacji olęderskiej nastąpiła do 1839 r. Powstały wówczas kolejne 
23 miejscowości lokowane w większości w gminach Gizałki, Grodziec czy Chocz. 
W przeciwieństwie do pierwszej fali znaczna część osad założona została jako 
rzędówka bagienna – wieś o charakterze pasmowym. Każdy z osadników otrzymywał 
podobny jakościowo pas ziemi, wzdłuż lub poprzek którego biegła główna droga. 
Zabudowa była wznoszona wzdłuż lub w niewielkim oddaleniu od niej. 
Przeprowadzone badania wskazują na stosowanie tej zabudowy na obszarach 
o lepszych warunkach gruntowych na cele rolnicze.  

Po tym czasie, czyli do 1864 r.54, powstało już ich niewiele lub powiększały się 
jedynie o przysiółki. Osady przede wszystkim rozrastały się wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców. 

10.6. Ewolucja krajobrazu w ramach wsi olęderskiej 

Początkowo wsie rozwijały się zgodnie z zawartymi zapisami w aktach lokacyjnych, 
a później w tzw. wilkierzu – swoistym kodeksie olęderskim zawierającym prawa 
i   obowiązki mieszkańców takich wsi. Wśród zapisów mających wpływ na 
ukształtowanie przestrzeni warto wymienić chociażby obowiązek: 

x troszczenia się każdego z gospodarzy o drogę i obsadzenie jej drzewami,  
x sadzenia w każdej zagrodzie drzew owocowych, 
x otoczenia każdego gospodarstwa rowem o szerokości 2,2 m oraz wzniesienie 

ogrodzenia o wysokości co najmniej 1,2 m (uniemożliwiające ucieczkę  
1,5-rocznego cielaka), 

x trzymania i wypasu zwierząt gospodarskich. 
Potężny wpływ na jednorodne kształtowanie się takich wsi miały zapisy dotyczące 

dziedziczenia i sprzedaży gospodarstwa. Przede wszystkim o takowym zamiarze 
musiał być powiadomiony sołtys i ławnicy. Nabywca musiał cieszyć się dobrą opinią. 
Jednakże pierwszeństwo w zakupie mieli sąsiedzi graniczący ze sprzedawaną ziemią. 
Dalej w kolejności byli krewni sprzedającego, a jeśli żaden z nich nie chciał nabyć 
gospodarstwa, to mógł je kupić inny olęder.  

Bardziej problematyczne jest określenie źródeł pochodzenia lokalnych tradycji 
budowlanych. Na terenie Puszczy Pyzdrskiej znajduje się największe na terenie Polski 
nagromadzenie budynków wzniesionych z rudy darniowej żelaza. Często nazywane 
są one domami z żelaza, choć wznoszono z niej również zabudowania gospodarcze 
(obory, budynki gospodarcze). Znajdują się one w około 60 wsiach, co powoduje, że 

                                            
54 Jako datę umowną kończącą rozwój osadnictwa olęderskiego na ziemiach polskich przyjmuje się 
1864 r. 
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ten surowiec staje się swoistym wyznacznikiem unikalności charakteru regionu [6]. 
Lokalna architektura stanowi przykład budownictwa prostego, aczkolwiek spójnego ze 
względu na wykorzystywane materiały – wspomnianą już rudę darniową, drewno, glinę 
mieszaną wraz z wrzosem.  

Ruda darniowa żelaza występuje płytko pod powierzchnią gruntu i tworzy 
kilkunasto-, kilkudziesięciocentymetrowe złoże. Stanowi warstwę nieprzepuszczalną 
dla wody i zubaża skład gatunkowy rosnących na niej roślin. Z tego względu Olędrzy 
chcąc założyć łąki, musieli je wcześniej zrekultywować, a usunięty materiał 
wykorzystano do budowy. Budynki wzniesione z tego materiału były znacznie bardziej 
narażone na uderzenie pioruna podczas burzy. Stąd właśnie zwyczaj sadzenia dużego 
drzewa, najczęściej dębów, wewnątrz zagrody pełniącego rolę naturalnego 
piorunochronu lub ochrony przed wiatrem, w przypadku zagród drewnianych. 

Do dnia dzisiejszego w krajobrazie przetrwało świadectwo olęderskiej działalności 
rolniczej. Pola o zachowanym pierwotnym układzie mają miedze obsadzone drzewami 
i innymi zaroślami śródpolnym, a zabudowa była wtopiona w zieleń i była ulokowana 
w  miejscach bezpiecznych na wypadek powodzi. Ówczesne osadnictwo dostoso-
wywało się do warunków przyrodniczych występujących lokalnie. Współcześnie 
jeszcze wyraźnie widać obszary, które były zamieszkane przez osadników 
olęderskich, m.in. na mapach katastralnych, gdzie zachowały się znacznie większe 
działki rolne od tych, które występują w okolicy, a były wielokrotnie parcelowane za 
czasów zaboru rosyjskiego, który to obejmował obszar Puszczy Pyzdrskiej. 

Niestety po II wojnie światowej osadnicy olęderscy byli traktowani jak Niemcy, mimo 
że oni sami byli związani z tymi terenami i nierzadko czuli się Polakami, i walczyli 
w obronie Polski. Większość z nich opuściła te tereny zaraz po zakończeniu 
działań wojennych, nieliczni którzy zastali opuścili Polskę po 1956 r. Opuszczone 
miejscowości zostały zasiedlone przez ludność pochodzącą ze wschodu kraju. Nie 
znając tradycji przestrzennych i budowlanych wsi olęderskich często nieświadomie 
działali na własną niekorzyść, niszcząc lub zasypując rowy melioracyjne czy orząc łąki 
tak trudne do odtworzenia. Dochodziło również do znacznego dogęszczania zabudowy 
zgodnie z normatywami występującymi w okresie PRL-u, jak również do tworzenia 
PGR-ów, które przyczyniały się do komasacji gruntów i wycinania tak 
charakterystycznych zadrzewień. Na tak zniekształcony w stosunku do pierwotnego 
krajobraz kulturowy nakłada się obecny brak ładu planistycznego (Chodyła 2010). 

10.7. Podsumowanie 

Brak świadomości i ciągłości historycznej na temat unikalności osadnictwa 
olęderskiego wśród obecnych mieszkańców otaczających obszarów przyczynia się 
zdecydowanie do dewastacji lokalnego krajobrazu kulturowego. 
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Również współcześnie chęć poprawy własnego komfortu oraz coraz łatwiejszy 
dostęp do gotowych projektów architektonicznych powoduje unifikację tego krajobrazu 
w stosunku do rejonów sąsiednich. Nierzadko widzi się stare zabudowania, które 
zostają oszpecone przez dobudówki zbudowane z nowoczesnych materiałów, 
wycięcie tradycyjnej zieleni czy postawienie nowoczesnego domu w sąsiedztwie 
starego pozostawionego bez opieki na zrujnowanie. Dopiero od niedawna budzą się 
lokalne inicjatywy działające na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa olęderskiego. 
Niestety czasami okazuje się, że już jest za późno, bo pozostałości kolejnej wsi 
ponownie pochłania las. 
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EWOLUCJA OLĘDERSKIEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  
NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY PYZDRSKIEJ 

Streszczenie 

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią przez kolonistów z Fryzji  
i Flandrii na terenach polskich rozpoczęło się z początkiem XVI wieku i trwało do 
utracenia przez nasz kraj niepodległości. W tym czasie w Wielkopolsce powstało 
ponad 900 takich wsi. W odróżnieniu od rdzennych osadniczo i kulturowo 
miejscowości miały one odmienny układ przestrzenny i architekturę, a także system 
melioracji i ochrony przeciwpowodziowej. Liczność i skupienie w dolinach rzecznych 
wskazuje na znaczenie tej kolonizacji i jej wpływ na powstałe, charakterystyczne 
przetworzenie krajobrazu na terenach jej podległych. Z czasem tradycyjne osadnictwo 
i architektura olęderska uległy przeobrażeniom oraz naturalnej destrukcji na skutek 
przerwania w 1945 r. ciągłości kulturowej i historycznej terenów objętych kolonizacją 
(m.in. wysiedlenie mieszkańców). Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego przez obecnych mieszkańców przyczynia się do przekształcania tych 
terenów według nowych wzorców. 

Artykuł przedstawia przebieg rozwoju sieci osadniczej wsi olęderskich przez 
lokowanie nowych osad i przeobrażeń przestrzennych, jakim podlegały wsie 
olęderskie na obszarze Puszczy Pyzdrskiej, unikalnej w skali regionu ze względu na 
zachowane liczne pozostałości osadnictwa olęderskiego wraz z charakterystycznym 
sposobem zagospodarowania przestrzennego. Badanie przeprowadzono bazując na: 
kompleksowych badaniach terenowych � w tym inwentaryzacjach obiektów i miejsc 
o cechach zabytkowych, studiach historycznych; analizach archiwalnych materiałów 
kartograficznych oraz materiałów planistycznych. 

 

THE OLENDER CULTURAL LANDSCAPE EVOLUTION  
ON THE EXEMPLE OF THE PYZDRY’S WILDERNESS 

Abstract 

The management of flood risk areas by colonists from Friesland and Flanders on 
Polish territory started with the beginning of the sixteenth century and continued to lose 
by our country's independence. At this time in Great Poland there were more than 900 
such villages. Unlike the indigenous settler and their culture, olender’s villages had 
a different spatial arrangement and architecture, as well as the system of drainage and 
flood protection. Cardinality and focus in the river valleys indicates the importance of 
this colonization and its impact on the resulting processing characteristic landscape 
areas subordinate to them. Upon the time settlements and traditional olender 
architecture has transformed and natural destruction due to the interruption in 1945. 
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the continuity of cultural and historical areas covered by the colonization (including the 
displacement of inhabitants). Lack of attention to preservation of the present 
inhabitants contribute to the transformation of these areas according to the new 
standards. 

The article presents the development of the settlement network of olender villages 
through the placement of new settlements as well as spatial transformations which 
belonged to olender villages in the Pyzdrska Forest, unique in the region because of 
the preserved remains of numerous settlements olęderskiego with a characteristic way 
of zoning. The research based on a comprehensive field research � including the 
inventory of buildings and sites of historic features, historical studies; analysis of 
archival cartographic materials, and materials planning. 
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Robert MASZTALSKI55, Marcin MICHALSKI56 

11. KOBIERZYCE – MIASTO CZY WIEŚ 

11.1. Wprowadzenie 

Współczesne procesy urbanizacyjne jako wynik przemian społeczno- 
gospodarczych, mobilności społecznej, zmian w płaszczyźnie funkcjonowania różnych 
gałęzi gospodarki, w tym rolnictwa przyczyniają się do przeobrażeń w strukturze 
osadniczej i jej formie. Zwiększenie tempa urbanizacji w wyniku zmian w rolnictwie, 
skali i sposobie produkcji żywności na skalę przemysłową wpływa na kształt 
i funkcjonowanie współczesnych wsi i miast, zaś granice pomiędzy nimi stają się coraz 
bardziej rozmyte. Procesy urbanizacyjne przybierają na tempie i skali, zaś cykl 
przeobrażeń, od urbanizacji, przez suburbanizację, a w dalszym ciągu dezurbanizację, 
po reurbanizację, obrazuje realia cywilizacji informacyjnej w zglobalizowanej 
gospodarce.  

Wrocław sąsiaduje z ośmioma gminami, z których trzy mają na swoim obszarze 
miasta. Jedną z tych gmin są Kobierzyce, najszybciej rozwijający się organizm 
osadniczy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Miejscowości 
najbliższe granic administracyjnych Wrocławia stały się naturalnym miejscem realizacji 
inwestycji mieszkaniowych i usługowych, których nie można w prosty sposób 
zrealizować w mieście. Największy ruch inwestycyjny notuje się na wylotach dróg 
krajowych oraz na obszarach, które są obsługiwane przez komunikację miejską 
Wrocławia. Zapotrzebowanie ostatnich lat na nowe i większe mieszkania uruchomiło 
ekspansję inwestycji na jak najłatwiej dostępne nowe, wolne tereny – przede 
wszystkim podmiejskie. Na obrzeżach Wrocławia, ale poza jego granicami 
administracyjnymi, rozlewa się ekstensywne budownictwo mieszkaniowe i usługowe. 
Artykuł porusza problem statusu prawnego miejscowości Kobierzyce wobec jej 
rzeczywistego stanu funkcjonalnego. 

                                            
55 Prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, Politechnika Wrocławska. 
56 Dr inż. arch. Marcin Michalski, Politechnika Wrocławska. 
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11.2. Uwarunkowania urbanistyczne 

Współczesną siłą aglomeracji  miejskich, obok coraz bardziej  słabnącej roli 
przemysłu, jest sektor usługowy. Właśnie dostęp do szeroko rozumianych usług jest 
magnesem powodującym chęć koncentrowania się ludności. Obok zjawiska 
koncentrowania się ludności w dużych i największych miastach obserwujemy stałe 
powiększanie się aglomeracji przez osiedlanie się ludności na obszarach 
podmiejskich, w miasteczkach i na wsiach w pobliżu metropolii. W wielu rozwiniętych 
krajach największy wzrost zaludnienia obserwowano na obszarach peryferyjnych 
bezpośrednio sąsiadujących z obszarami metropolitarnymi, przy równoczesnym 
spadku liczby mieszkańców w obszarach centralnych. Od dawna jesteśmy też 
świadkami przekształceń w dużych miastach Europy, gdzie obserwuje się ucieczkę 
mieszkańców z centrów miast (Van den Berg L. 1982). Badania przeprowadzane na 
ten temat trwają najdłużej w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaludnienie centralnych 
obszarów miejskich było największe w 1920 roku – żyło tam 66% ludności. W 1975 roku 
w amerykańskich centrach największych aglomeracji żyło już tylko 43% ludności. 
Obecnie wg danych amerykańskich jedynie 4% ludność metropolii zamieszkuje teren 
w zasięgu 1 mili od centrum (za: World Urbanization Prospects, The 2001 Revision, 
2002, United Nations – Department of Economic and Social Affairs, New York  
[w:] Masztalski, 2005). Można też sądzić, iż jest to zjawisko charakterystyczne dla 
obecnie rozwijających się gospodarek rynkowych, w tym polskiej. Z jednej strony duże 
skupiska ludzkie dają możliwość czerpania większych korzyści majątkowych, 
uzyskania wyższej pozycji społecznej czy większą swobodę w wyborze pracy, usług  
i atrakcji. Z drugiej zaś rozwój motoryzacji, z silnie zakorzenionym w naszym 
społeczeństwie poczuciem niezależności, jakie daje samochód, przy jednoczesnej 
chęci spełnienia marzeń o własnym domku z ogródkiem, powoduje „rozlanie się” 
aglomeracji miejskich na tysiące kilometrów kwadratowych. W końcu mieszkańcy 
miast w miarę powiększania się dostępu do komunikacji zbiorowej i indywidualnej 
przenoszą się w kierunku peryferii ze względu na lepsze warunki mieszkaniowe. Warto 
w tym miejscu zastanowić się nad granicą powiększania takiego układu. 

11.3. Charakter zabudowy i zagospodarowania terenu Kobierzyc 

Kobierzyce to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie 
wrocławskim, w odległości 20 km na południe od centrum Wrocławia. Według NSP 
z 2011 roku Miejscowość liczy 2065 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą 
z 1257 roku (przez Henryka III jako Cobilwiz). Kobierzyce i inne sąsiadujące z nimi 
wsie wraz z okolicznymi ziemiami na początku XVIII wieku trafiły w ręce rodziny von 
Königsdorfów, która około 1788 roku wybudowała tu sobie siedzibę. W 1885 roku 
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przeprowadzono linię kolejową Wrocław-Świdnica. W 1924 roku w folwarku nieopodal 
pałacu powstało nowatorskie na owe czasy, biodynamiczne gospodarstwo rolno-
ogrodnicze (Wiszewski P., Żerelik R., 2015).  

Według polskich przepisów prawa, wieś to jednostka osadnicza57 o zwartej, 
skupionej lub rozporoszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych oraz 
związanych z nimi usługowych lub turystycznych, administracyjnie niemająca praw 
miejskich lub statusu miasta. Z kolei miasto określane jest jako przeciwieństwo wsi ze 
zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców żyjących z pozarolnicznych zajęć 
związanych z handlem, rzemiosłem, usługami czy przemysłem. Zgodnie z ustawą58 
jest to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, 
mającą prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami. 

Kobierzyce jako siedziba jednej z najbogatszych gmin w Polsce, w świetle tych 
definicji, jest strukturą przestrzenną na etapie przekształceń prowadzących 
z osadnictwa wiejskiego do osadnictwa miejskiego. Miejscowość nie ma praw 
miejskich, a mimo to znaczne tereny to obszary miejskiej intensywnej zabudowy 
jednorodzinnej, niezwiązanej z rolnictwem oraz zabudowy wielorodzinnej. Choć 
prowadzona tu jest działalność rolnicza na skalę przemysłową, to małe, rodzinne 
gospodarstwa rolnicze stanowią znikomy udział w strukturze miejscowości. W obrębie 
wsi występuje zróżnicowana zabudowa, charakterystyczna zarówno dla obszarów 
miejskich, jak i wiejskich, zabudowa usługowo-handlowa, produkcyjna i mieszkaniowa, 
zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna. 

Wzdłuż głównych dróg wsi pozostały jeszcze nieliczne ślady zabudowy 
zagrodowej, charakterystycznej dla budownictwa wiejskiego związanego z działalno-
ścią rolniczą. Istniejąca zabudowa nie jest związana z działalnością rolniczą, 
a  towarzysząca budynkom mieszkalnym zabudowa niemieszkalna pełni funkcję 
gospodarcze lub magazynowe, lub stanowi pustostany. 
 

Rys. 11.1. Pozostałości zabudowy zagrodowej przy ul. Robotniczej w Kobierzycach  
Fig. 11.1. Relic of the homesteads buildings (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 

 

                                            
57 Art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
58 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
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W północnej części miejscowości przy ul. Dębowej widoczne są pozostałości 
zabudowy gospodarczej, folwarcznej, zagrodowej i produkcyjnej. Dziś w znacznej 
części są one nieużytkowane i zaniedbane (rys. 11.1, rys. 11.2). Z historycznej 
zabudowy, z końca XIX w., I połowy XX w. oraz okresu powojennego, pozostały 
nieliczne obiekty, w tym mieszkalne typu wielorodzinnego przy stacji kolejowej 
Kobierzyce (rys. 11.3) (Wiszewski P., Żerelik R., 2015). 

 

 
Rys. 11.2. Pozostałości zabudowy gospodarczej przy ul.Dębowej w Kobierzycach  
Fig. 11.2. Relic of farms buildings at Debowa Street (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

Rys. 11.3. Zabudowa mieszkaniowa przy stacji kolejowej w Kobierzycach  
Fig. 11.3. Housing building near the Kobierzyce train station (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 

Rys. 11.4. Zabudowa mieszkaniowa przy ul.Robotniczej w Kobierzycach  
Fig. 11.4. Housing building at the Robotnicza street (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

W latach 70. XX w. wzniesiono kilka budynków wielorodzinnych przy 
ul. Spółdzielczej i Słonecznej (rys. 11.5). Znaczny obszar zabudowy mieszkaniowej 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolno stojąca i szeregowa – 
dominująca w częściach południowej i południowo zachodniej części wsi, powstała 
w ostatnim 30-leciu (rys. 11.4, rys. 11.6, rys. 11.7). 



150 
 

 

Rys. 11.5. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Spółdzielczej i ul. Słonecznej 
w Kobierzycach  

Fig. 11.5. Multifamily Housing buildings at the Spoldzielcza and Sloneczna street (by team 
members, 2016) 

Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 

Rys. 11.6. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul.Robotniczej w Kobierzycach  
Fig. 11.6. Singlefamily housing buildings at Robotnicza street (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 

Rys. 11.7. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul.Swiętojańska w Kobierzycach  
Fig. 11.7. Singlefamily housing buildings at Swietojanska street (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

Wzdłuż ul. Spółdzielczej i Witosa w pawilonach handlowych usytuowane są usługi 
drobne o różnym asortymencie nierolniczym (rys. 11.8). W miejscowości powstały 
również dwa sklepy dyskontowe (Biedronka, Dino) (rys. 11.9).  
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Rys. 11.8. Usługi drobne w Kobierzycach  
Fig. 11.8. Small stores in Kobierzyce (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11.9. Dyskonty spożywcze w Kobierzycach  
Fig. 11.9. Discount store in Kobierzyce (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

W pobliżu nieczynnej stacji Kobierzyce przy ul. Spółdzielczej zlokalizowane są 
usługi i handel o profilu rolniczym (rys. 11.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11.10. Usługi o profile rolniczym w Kobierzycach  
Fig. 11.10. Farm store in Kobierzyce (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

Ponadto przy ul. Sportowej znajdują się zakłady związane ze skupem zbóż 
(„Nasiona Kobierzyc”), sprzedażą środków ochorny roślin i nawozów oraz opału 
(GS Kobierzyce) (rys. 11.11). Na terenie wsi Kobierzyce istnieje Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Odkrywców i Podróżników (ok. 390 uczniów) oraz Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru (liczba uczniów ok 270) (rys. 11.12). 
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Rys. 11.11. Usługi o profilu rolniczym w Kobierzycach  
Fig. 11.11. Farm store in Kobierzyce (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

 
Rys. 11.12. Budynek szkoły podstawowej i gnimazjum w Kobierzycach  
Fig. 11.12. The primary school and middle school buidlings in Kobierzyce (by team members, 2016) 
Źródło: Archiwum fot. zespołu autorskiego. 
 

W 2008 roku Kobierzyce ogłosiły konkurs dotyczący projektu rewaloryzacji59 wsi. 
Władze miejscowości chcąc poprawić wizerunek miejscowości, przystąpiły do działań 
mających na celu poprawę estetyki i stanu technicznego budynków, przez stworzenie 
nowego centrum z usługami i placem oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych. 
Założenia projektowe koncepcji rewaloryzacji wsi związane były z uporządkowaniem 
struktury przestrzennej wraz z ważniejszymi społecznie elementami struktury 
przestrzennej. Ponadto zakładano zwiększenie udziału terenów przewidzianych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz wzbogacenie istniejącego założenia parkowego ofertą 
usług wypoczynkowo-rekreacyjnych. Do dnia dzisiejszego przebudowano 
infrastrukturę drogową (budowa minidworca autobusowego, przebudowa kilku ulic, 
uporządkowanie zieleni) oraz zmodernizowano remizę strażacką, budynki komunalne 
i budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie jest to jednak koniec działań 
zmierzających do „umiastowienia” Kobierzyc.  

                                            
59 http://www.ugk.pl/program-rewaloryzacji-miejscowosci-kobierzyce, dostęp. 11.2016. 
http://investmap.pl/watek/kobierzyce-rewaloryzacja-kobierzyc-nowe-oblicze,3371, dostęp 11.2016. 
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11.4. Podsumowanie 

Kobierzyce są miejscowością, która mimo historycznego wiejskiego osadnictwa, 
przez wieki utrzymującego się na jej obszarze, wykazuje prawie zupełny brak form 
charakterystycznych dla miejscowości typowo rolniczych. Obecnie występują jedynie 
nieliczne pozostałości zabudowy zagrodowej z funkcjonującymi jeszcze 
gospodarstwami rolnymi. Jedyny „wiejski” charakter związany z działalnością rolniczą 
podtrzymują usługi o charakterze produkcyjnym, związane ze skupem, hodowlą 
i obrotem zbóż. 

Pojawiająca się współczesna zabudowa w formie i funkcji bliższa jest osadnictwu 
miejskiemu. Znaczny udział zabudowy to zabudowa mieszkaniowa, niezwiązana  
z rolnictwem. Są to głównie wolno stojące domy jednorodzinne oraz zabudowa 
jednorodzinna szeregowa. Ponadto na terenie wsi występuje zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Zdecydowana większość mieszkańców jest związana z działalnością 
nierolniczą. Funkcjonujące usługi drobne oraz dwa dyskonty spożywcze 
charakterystyczne są bardziej dla miast niż obszarów wiejskich. Ponadto w obszarze 
wsi i gminy, co nie jest rozwiązaniem typowym, funkcjonuje komunikacja publiczna. 
Można sądzić, że jest to zjawisko charakterystyczne dla obecnie rozwijających się 
gospodarek rynkowych (w tym polskiej), gdzie bliskie sąsiedztwo metropolii z jednej 
strony daje możliwość czerpania większych korzyści majątkowych, wyższą pozycję 
społeczną oraz większą swobodę w wyborze pracy, usług i atrakcji. Z drugiej zaś 
strony rozwój motoryzacji z silnie zakorzenionym w naszym społeczeństwie poczuciem 
niezależności, jakie daje samochód, przy jednoczesnej chęci spełnienia marzeń 
o własnym domku z ogródkiem powoduje „rozlanie się” miejskich form osadnictwa na 
sąsiadujące z metropolią gminy. W końcu mieszkańcy metropolii w miarę 
powiększania się dostępu do komunikacji indywidualnej i zbiorowej, przenoszą się 
coraz dalej od centrum dużego miasta, ze względu na możliwość znalezienia lepszych 
warunków do życia. 
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KOBIERZYCE – MIASTO CZY WIEŚ?  

Streszczenie 

Artykuł porusza problem rzeczywistego statusu miejscowości Kobierzyce wobec 
jego stanu prawnego a stanu funkcjonalnego. Autorzy analizując stan 
zagospodarowania wsi Kobierzyce w ujęciu definiowania statusu miejscowości – jej 
miejskich i wiejskich cech – wskazują całkowicie odmienny stan funkcjonalny 
miejscowości niż jej stan administracyjny. Wybrany przykład nie jest jednak wyjątkiem 
wobec realiów przemian przestrzennych gospodarki rynkowej, jakie zachodzą w kraju. 

KOBIERZYCE – A SMALL TOWN OR A VILLAGE?  

Abstract 

The article focus on the issue of the actual status of the locality Kobierzyce to his 
legal status and functional state. The authors analyze the state of spatial development 
of the village Kobierzyce in terms of defining the status of locality. The urban and rural 
characteristics of Kobierzyce indicate a completely different functional state of the 
village than the administrative status. The chosen example is not an exception to the 
realities of spatial changes of market economy which occur in the country.
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Damian POKLEWSKI-KOZIEŁŁ60 

12. REALIA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU 
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

12.1. Wprowadzenie 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument zaproponowany 
przez Komisję Europejską na lata 2014–2020, który w założeniu ma pozwolić na 
wspólną realizację projektów przez samorządy terytorialne. Celem podejmowanych 
przez samorządy działań będzie wykorzystywanie potencjałów poszczególnych 
obszarów oraz celowa ingerencja w tych miejscach, które doświadczają deficytów. 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mają stać się skutecznym narzędziem 
wspomagającym zrównoważony rozwój całych obszarów aglomeracyjnych, a nie tylko 
dominujących w poszczególnych regionach ośrodków miejskich. Artykuł przybliża 
zasady powołania do życia, funkcjonowania oraz samego postrzegania przez 
zainteresowane gminy Związku ZIT na przykładzie Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

12.2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

Związek ZIT – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 
Aby gminy mogły przystąpić do skutecznego wykorzystania środków i realizacji 

projektów konieczne było stworzenie zinstytucjonalizowanej formy wspólnego 
działania – Związku ZIT, która to stanowiłaby organ reprezentujący interesy 
poszczególnych gmin w ramach obszaru funkcjonalnego. Podstawę prawną takiej 
formy działania stanowią dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego datowane na 

                                            
60 Mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, Politechnika Krakowska. 
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17 grudnia 2013 roku61. Akty te wskazują, że wsparcie ma być kierowane ze szczebla 
centralnego w ramach funduszy pochodzących z Programów Operacyjnych (POIiŚ 
i RPO) na zintegrowane działania – wynikające ze strategii – na szczeblu regionalnym, 
w ramach Związku ZIT. Na gruncie krakowskim Związek ZIT występuje pod nazwą 
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (SMK). Podmiot ten został powołany do życia 
24 czerwca 2014 roku. Tworzy go Gmina Miasto Kraków oraz 14 okalających gmin 
składających się na Krakowski Obszar Funkcjonalny i są to: Biskupice, Czernichów, 
Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, 
Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz 
Zielonki (rys. 12.1)62. Z wymienionych powyżej tylko cztery, tj. Niepołomice, Świątniki 
Górne, Wieliczka i Skawina to gminy typu miejsko-wiejskiego, pozostałe to gminy 
wiejskie.  

Cele jakie stawia przed sobą SMK zawarte zostały w dokumencie statutowym. 
Paragraf 6 ww. dokumentu stanowi, iż celem Stowarzyszenia „[...] jest wspieranie idei 
samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów 
jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa w realizacji zadań wykonywanych przez Związek ZIT [...]”63. 
Powyższe będzie realizowane przez zadania własne mieszczące się w ramach ośmiu 
zdefiniowanych obszarów inicjatyw, do których zaliczono między innymi: 
reprezentowanie wspólnych interesów, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego czy wspólne planowanie 
rozwoju64. Warte podkreślenia jest, że włączenie gmin wiejskich w strukturę SMK 
przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich na terenie KrOF.  

                                            
61 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Kraków 2015, s. 96, [w:] 
www.metropoliakrakowska.pl (dostęp 11.01.2016).  
62 b.d, Wyzwania metropolitarne, komunikat, [w:] Magiczny Kraków, 06.11.2014, 
http://krakow.pl/aktualnosci/150381,29,komunikat,wyzwania_metropolitalne.html (dostęp 11.01.2016). 
63 Statut Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, s. 2, http://metropoliakrakowska.pl/wp- 
content/uploads/2014/10/STATUT.pdf (dostęp 11.01.2016).  
64 Wszystkie zadania własne zawarte są w par. 6, pkt 2 statutu Stowarzyszenia. Ibidem, s. 2.  
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Rys. 12.1. Mapa przedstawiająca zespół gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 
Fig. 12.1. Map representing the group of municipalities that make Metropolitan Krakow Association 
Źródło: Prezentacja Strategii ZIT, www.metropoliakrakowska.pl 

Strategia ZIT 
Podstawowym warunkiem realizacji inwestycji w formule ZIT jest to, że uprawnione 

podmioty dokumentem definiującym strategie inwestycyjne. W przypadku 
omawianego obszaru dokumentem tym jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego65 (Strategia ZIT). 

Obowiązek opracowania Strategii ZIT wynika z wielu aktów prawnych, między 
innymi z przytoczonych już wcześniej rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 17 grudnia 2013 roku, ale również i z Umowy Partnerskiej będącej 
najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania nowej puli 
funduszy europejskich. W dokumencie tym zdefiniowano rolę strategii jako tej, która 
określi zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na 
obszary miejskie66. Inwestycje powinny być prowadzone w taki sposób, aby 
przeciwdziałać nadmiernej dominacji centralnego ośrodka miejskiego i marginalizacji 
pozostałych gmin, dlatego też Strategia ZIT powinna być dokumentem wspólnym, 
uzgodnionym oraz podpisanym przez wszystkie zainteresowane strony67. Ponadto 

                                            
65 Dokument opracowany na zlecenie SMK przez firmę Aleksander Noworól KONSULTING oraz 
Pracownię Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS.  
66 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Umowa partnerska, s. 215, 
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/718069a9e4d43adc403971846295a5d1.pdf (dostęp 
11.01.2016). 
67 Ibidem, s. 215. 
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warunkiem kluczowym jest jej zgodność z krajowymi i unijnymi dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi68. 

Obszary interwencji oraz źródła finansowania 
Narzędziem służącym do realizacji strategii nakreślonych w Umowie Partnerskiej 

są krajowe (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ) i regionalne 
programy operacyjne (RPO). Mają one za zadnie identyfikowanie obszarów interwencji 
oraz dedykowanych im terytorialnie instrumentów. Takim instrumentem dla Metropolii 
Krakowskiej są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) w latach 2014-2020 
na realizację projektów przewidziano około 236 mln euro, a dodatkowe 229 mln euro 
pochodzić będzie z POIiŚ-u. Źródłem wymienionych środków będą Europejskie 
Fundusze Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Społeczny. Na pozytywną akceptację 
będą mogły liczyć wszystkie te projekty, które wpiszą się w główne cele strategiczne  
oraz przypisane im osie priorytetowe, nakreślone w Strategii ZIT, związane 
z  podnoszeniem konkurencyjności gospodarczej i jakości życia (rys. 12.2)69. 
Zasadniczo wyodrębnić można cztery grupy projektów, zależnie o wielkości 
przyznanych środków. W pierwszej – największych beneficjentów – znajdują się 
projekty związane z transportem niskoemisyjnym oraz poprawą jakości powietrza. 
Kolejną grupę stanowią projekty związane z promowaniem przedsiębiorczości przez 
budowę i rozbudowę metropolitarnej sieci stref aktywności oraz modernizacja 
energetyczna budynków. W grupie trzeciej z kolei znalazły się działania 
skoncentrowane na infrastrukturze drogowej, edukacji zawodowej oraz usługach 
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Do czwartej grupy – najmniejszych 
beneficjentów – zaliczają się projekty związane z gospodarką odpadami i wodno-
ściekową, edukacją przedszkolną oraz infrastrukturą ochrony zdrowia. 

Wielkość środków przeznaczonych na poszczególne działania, ujęta w Strategii 
ZIT, uwzględnia propozycję ich alokacji zawartą w przytaczanych tu krajowych 
i regionalnych programach operacyjnych70. Konkretne obszary przyszłych interwencji 
skorelowano z analizę SWOT71, która pozwoliła na wyodrębnienie terenów 
deficytowych, które wymagają interwencji. 

Projekty zgłoszone do realizacji oraz tryb ich wyboru 
W ramach RPO WM projekty wybierane będą na podstawie dwóch trybów – 

pozakonkursowy i konkursowy – zależnie od realizowanych celów poszczególnych osi 
priorytetowych. Tryb pozakonkursowy dotyczy przedsięwzięć realizujących cele 
związane z przedsiębiorczością, polityką energetyczną, ochroną środowiska, 

                                            
68 Zob. Strategia Zintegrowanych..., op.cit., s. 7-31. 
69 Ibidem, s. 59. 
70 Ibidem, s. 87. 
71 Opracowana w 7 dziedzinach: demografia i przestrzeń; kapitał ludzki; potencjał ekonomiczny i rynek 
pracy; infrastruktura drogowa i zrównoważony transport metropolitarny; stan środowiska przyrodniczego 
i efektywność energetyczna oraz infrastruktura zdrowia i polityka społeczna. 
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infrastrukturą transportową i społeczną. Za zgłaszanie przedsięwzięć odpowiedzialne 
są gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska72. Tryb konkursowy 
przewidziany został dla tych działań, które wpisują się w cele osi priorytetowych 
ukierunkowanych na wiedzę i kompetencje oraz tworzenie regionów spójnych 
społecznie. 

Wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie środków w ramach POIiŚ-u są 
głównie duże podmioty instytucjonalne, takie jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej czy ZIKIT. W sumie to 14 projektów związanych z infrastrukturą ciepłowniczą 
i komunikacyjną73. 

W trybie pozakonkursowym zgłoszono łącznie około 120 projektów w ośmiu 
obszarach działań; 28 znalazło się na liście rezerwowej74. Najwięcej środków, bo aż 
blisko 335 mln przeznaczono na niskoemisyjny transport miejski. Łącznie, w ramach 
tego poddziałania wpłynęło około 43 projektów75. 70% środków trafi do Krakowa, 
pozostałe zostaną rozdzielone pomiędzy gminami. Warto zauważyć, że Skawina 
i Wieliczka są kolejnymi po Krakowie największymi beneficjentami. W miastach tych 
realizowane będą inwestycje ukierunkowane na integrację transportu zbiorowego 
z indywidualnym. W Wieliczce planuje się przeznaczyć blisko 20,5 mln złotych między 
innymi na parkingi P&R, ścieżki rowerowe oraz zakup niskoemisyjnych autobusów. 
W gminach realizowane będą natomiast głównie projekty związane z budową 
infrastruktury dla potrzeb Zintegrowanej Komunikacji Aglomeracyjnej (ZKA)76.  

Kolejna co do wielkości pula środków zostanie przekazana na obniżanie poziomu 
emisji. Podobnie jak powyżej głównym beneficjentem będzie miasto Kraków, gdzie 
alokowanych będzie ponad 90% przewidzianych na ten cel kwot. W gminach z tego 
funduszu finansowana będzie głównie wymiana pieców i kotłów. Kolejna grupa 
projektów, na którą przeznaczono blisko 100 mln złotych, związana jest z polityką 
wzmacniania konkurencyjności ekonomicznej poszczególnych obszarów przez 
budowę Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) na terenach, w których – zgodnie 

                                            
72 Odbywa się to przez przekazanie fiszki projektowej zawierającej podstawowe informacje o projekcie 
do Biura Zarządu SMK. 
73 Dlatego też projekty te nie są przedmiotem dalszej analizy ze względu na ukierunkowanie niniejszego 
artykułu na zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy gminami a miastem Kraków, sprzyjającą 
budowaniu trwałych więzi, które pozwolą na równomierny i ukierunkowany rozwój całej aglomeracji. 
Tabela ze szczegółowym wykazem projektów komplementarnych realizowanych w ramach POIiŚ-u 
dostępna jest pod adresem: http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2014/10/Za%C5%82.-
4_Projekty-komplementarne-i-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-POIi%C5%9A_19.08.2015.pdf (dostęp 
11.01.2016). 
74 Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego, 
http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2014/10/Za%C5%82.-3-Wykaz-projekt%C3%B3w-
RPO_18.08.2015.pdf (dostęp 11.01.2016). 
75 I jest to największa liczba wniosków, jakie wpłynęły w ramach poszczególnych obszarów działań. 
76 W Baranówce na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca po uruchomieniu Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej, mieszkańcy z niej korzystający zostali zmuszeni do pozostawiania swych samochodów 
na fragmentach wolnego terenu, na „dziko”. Na terenach gmin SMK realizowanych będzie około 20 
parkingow P&R. Zob. b.d., Radio Kraków, [w:] Małopolsce są mieszkańcy, którzy chcą parkingów 
Park&Ride, wiadomości w: www.onet.pl, 11.01.2016, http://wiadomosci.onet.pl/krakow/radio-krakow-w-
malopolsce-sa-mieszkancy-ktorzy-chca-parkingow-park-ride/y03dtn (dostęp 11.01.2016). 

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/radio-krakow-w-malopolsce-sa-mieszkancy-ktorzy-chca-parkingow-park-ride/y03dtn
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z analizą SWOT – stwierdzono ich deficyt77. Czwartą grupę (89,6 mln złotych), istotną 
również ze względu na liczbę złożonych wniosków78, stanowią działania 
skoncentrowane na poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków, 
a zatem wszelkiego rodzaju modernizacje, takie jak chociażby ocieplenia. Piąta grupa 
to 8 projektów z zakresu infrastruktury transportowej, których celem jest podniesienie 
konkurencyjności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, na łączną kwotę ponad 
42 mln złotych. Kolejne dwa obszary finansowane będą na zbliżonym poziomie – około 
20 mln złotych każdy. Mowa o gospodarce odpadami – budowie i modernizacji 
punktów selektywnej zbiórki – oraz o dwóch projektach wpisujących się w oś 
priorytetową o nazwie infrastruktura społeczna. Ostatnia grupa 5 projektów, 
z dofinansowaniem na poziomie bliskim 16,5 mln, realizowana będzie w obrębie gmin 
Igołomnia, Mogilany, Świątniki i Wielka Wieś, dotyczy przedsięwzięć ukierunkowanych 
na gospodarkę wodno-kanalizacyjną.  

Spośród 120 projektów zgłoszonych do realizacji na chwilę obecną brak jest 
wniosków mieszczących się w pozostałych 3 obszarach z zakresu edukacji 
przedszkolnej i zawodowej oraz realizujących usługi opiekuńcze dla osób starszych, 
na które przeznaczono blisko 35 mln euro ze środków omawianego programu 
operacyjnego79. 

12.3. Odbiór formuły ZIT w gminach tworzących SMK 

Aby poznać jak formuła ZIT jest postrzegana w poszczególnych gminach 
przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób odpowiedzialnych za wdrażanie 
Strategii ZIT. Spośród 15 gmin, do których wysłano drogą elektroniczną ankiety, 
odpowiedź zwrotną otrzymano od 9 podmiotów. Zadane pytania znajdują się 
w  załączonej tabeli (rys. 3). Celem ankiety było poznanie jak członkowie 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbierają omawianą formułę, czy uważają 
wypracowane mechanizmy za jasne i sprawiedliwe oraz takie, które odpowiadają na 
aktualne potrzeby, budując przy okazji trwałe więzi w skali aglomeracyjnej. 

Odbiór formuły należy uznać za pozytywny, niezależnie od wielkości gmin. 
Wyrażana wątpliwość wiąże się z faktem, co było kilkakrotnie podkreślane, że ZIT jako 
instrument koordynujący aplikowanie o fundusze jest dopiero wdrażany i na jego efekty 
trzeba jeszcze poczekać. Odpowiedzi na pozostałe pytania są niemal jednomyślnie 
pozytywne, poza odpowiedzią na pytanie dotyczące samych zasad związanych 
z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, gdzie dwie trzecie głosów można zaliczyć 

                                            
77 Faktem jest, że na terenie dwóch gmin Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomnia-Wawrzeńczyce nie będą 
realizowane specjalne Strefy Aktywności Gospodarczej pomimo wskazania ich niedoboru w Strategii ZIT. 
78 W sumie około 26 wniosków. 
79 Powyższa analiza opracowana została na podstawie załącznika nr 3 do Strategii ZIT w wersji 4.0. 
Zob. Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego, op.cit. 
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do grupy niezadowolonych, chociaż tylko połowa z nich została wyrażona w sposób 
kategoryczny. W uzasadnieniach odpowiedzi wskazywano bądź to na początkowe 
stadium projektu i związany z tym brak doświadczenia, bądź wprost na 
niedoinformowanie – braki stosownych wytycznych czy regulaminów. Odpowiedzi na 
pytania 4, 5, 7 należy uznać za wybitnie wspierające. Stu procentową zgodność 
w odpowiedziach „na tak” należy wiązać z bardzo dużym kredytem zaufania, jakim 
obdarzono ZIT i samą współpracę w ramach SMK. Wszyscy podkreślili, że ZIT jest 
szansą dla gmin, pozwala na realizację inwestycji, na które do tej pory nie było środków 
finansowych. Podkreślono również jego partnerski charakter, który umożliwia 
korzystanie ze wspólnych doświadczeń oraz wymianę informacji. Wypracowane 
mechanizmy wyboru projektów uznano za w pełni demokratyczne. Każdy głos jest 
słyszalny. Mimo różnic możliwe jest wypracowanie wspólnych stanowisk, a ostateczne 
decyzje zapadają jednogłośnie. Bardzo pozytywny jest również odbiór samej Strategii 
ZIT jako dokumentu80. Dla potwierdzenia kilkakrotnie przytaczano fakt uzyskania 
w tym zakresie pozytywnej opinii wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
oraz zawartej w Uchwale Zarządu WM.  

Ostania grupa pytań (2, 6, 8) to te, które uzyskały wysokie, co najmniej 77%, 
poparcie przy braku jednoznacznych deklaracji negatywnych. Respondenci wyrazili 
przekonanie o możliwości zbudowania trwałych więzi łączących gminy z miastem 
Kraków. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska stało się platformą do 
wypracowywania wspólnych, zbieżnych stanowisk. Tryb pozakonkursowy projektów 
i jednoczesna akceptacja wskaźnika wielkości populacji na terenie danej gminy, który 
zdeterminował wielkość przyznawanych środków, zadecydowały o wyeliminowaniu 
czynnika rywalizacji. Wskazano jednakże, choć był to głos mniejszościowy, że 
wielkość przyznanych środków na realizację obsługi komunikacyjnej KrOF jest 
niewystarczająca ze względu na fakt, że realne potrzeby sprawnie działającego 
systemu są znacznie większe.  

Ciekawie przedstawia się odpowiedź na pytanie, którego istotą było poznanie na 
ile wynegocjowane w Umowie Partnerskiej cele osi priorytetowych są zbieżne 
z realnymi potrzebami gmin. Zgodność ta została oceniona bardzo wysoko, jednakże 
w kilku przypadkach pokreślono, że cele te bądź to rozmijają się z realnymi potrzebami 
gmin, bądź to niskie pułapy limitów finansowych eliminują możliwość aplikowania 
w tych obszarach, w których gmina odczuwa realny deficyt81. 
 

                                            
80 W tym zawartej w niej analizie SWOT, która zdefiniowała obszary interwencji, jednakże 
z uwzględnieniem głosu zainteresowanych podmiotów. 
81 Uwaga ta dotyczyła głównie potrzeb w zakresie budowy szkół, infrastruktury sportowej i drogowej. 
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12.4. Podsumowanie 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie, które jest w trakcie 
poznawania i wdrażania. Na ostateczne efekty trzeba będzie poczekać jeszcze kilka 
lat. Czas pokaże, które z inwestycji udało się wcielić w życie, a które nie. Analiza 
projektów zgłoszonych do realizacji w trybie pozakonkursowym pokazuje, że przyszłe 
przedsięwzięcia będą mniej widoczne, niż te realizowane w ramach poprzedniej 
perspektywy finansowej, jednak w założeniu powinny być bardziej odczuwalne, 
zarówno w sensie dosłownym (poprawa jakości powietrza), ekonomicznym (poprawa 
efektywności energetycznej, budowa Stref Aktywności Gospodarczej, jak i poprawy 
wygody życia. Wygody rozumianej przez pryzmat sprawnie skomunikowanego, 
sprzyjającego rozwojowi obszaru funkcjonalnego. Czy uda się ten cel osiągnąć? 
Pozostaje mieć nadzieję. Pewne jest jednak to, co potwierdziło badanie ankietowe, że 
mechanizm zinstytucjonalizowanej formy przedstawicielskiej, działanie w ramach 
SMK, a więc wspólny cel i praca w grupie przyczyniły się do zacieśnienia współpracy 
opartej na wzajemnej pomocy, a zdrowe zasady wyeliminowały niezdrową 
konkurencję. 
 

Rys. 12.2. Wykaz możliwych działań zgodnych z osiami priorytetowymi 
Fig. 12.2. The list of posiible actions in accordance with the priority axes 
Źródło: Strategia ZIT, www.metropoliakrakowska.pl 
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Rys. 12.3. Wyniki badania ankietowego 
Fig. 12.3. Survey results 
Źródło: Strategia ZIT, www.metropoliakrakowska.pl 
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REALIA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANYCH 
INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KRAKOWSKIEGO 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

Streszczenie 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument zaproponowany przez 
Komisję Europejską na lata 2014-2020. W założeniu ma on służyć realizacji strategii 
terytorialnych, pozwolić na wspólną realizację inwestycji i zadań przez samorządy oraz 
rozwiązywać wspólne problemy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
uzgodniono realizację wspólnych projektów o wartości około 1 miliarda złotych. Projekt 
ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które powołano do 
życia 24 czerwca 2014 roku. Stowarzyszenie tworzą miasto Kraków i otaczające go 
14 gminy, w tym 10 gmin typu wiejskiego.  

Celem artykułu będzie przybliżenie działalności Stowarzyszenia, przyjrzenie się 
realizowanym projektom i charakterowi wzajemnej współpracy. Artykuł jest próbą 
oceny tego, jak w praktyce wygląda realizacja założeń statutowych Stowarzyszenia, 
z naciskiem przede wszystkim na wspólne planowanie rozwoju, współdziałanie 
z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy oraz wspieranie 
działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację 
przedsięwzięć prorozwojowych. W dalszej części artykułu poruszona zostanie kwestia 
postrzegania samej działalności Stowarzyszenia przez poszczególne gminy. Czy 
uznają one współpracę w ramach ZIT za owocną i czy według nich w ostatecznym 
rozrachunku przyczyni się ona do realizacji strategii w skali aglomeracyjnej bardziej, 
niż do wdrażania doraźnych, lokalnych projektów w oderwaniu od szerszej 
perspektywy?  
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REALITIES OF THE COOPERATION UNDER THE PROJECT INTEGRATED 
TERRITORIAL INVESTMENTS OF KRAKOW METROPOLITAN AREA 

Abstract 

Integrated Territorial Investments is a new instrument proposed by the European 
Commission for the 2014-2020. In principle, it was established to serve for the 
realization of the territorial strategies allowing local governments for joint investments 
and tasks but also to solve common problems. As part of the Integrated Territorial 
Investment strategy projects worth around 1 billion zlotys has been established. All of 
them are led by the Association of Metropolitan Krakow, which was founded on June 
24, 2014. Association is formed by the city of Krakow and the 14 surrounding 
municipalities. 

The aim of the article is an approximation of the Association activity, by 
concentrating on the nature of future projects and mutual cooperation between 
municipalities. Article tries to evaluate how the employment of the statutory objectives 
looks in practice, with the spotlight primarily on the joint development planning, co-
operation with the authorities and institutions responsible for the funds implementation, 
and the support for the efforts to raise funds for projects development and its 
realization. The following is the overview of the perception of Association acitivities by 
individual municipalities, whether they consider cooperation in this framework for 
fruitful, serving for the implementation of the strategies in broader, agglomeration scale 
- creating durable bonds - or perhaps it is more a platform for achieving only locally 
focused targets in isolation from a greater whole? 
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Mariusz TUSZYŃSKI82 

13. KSZTAŁTOWANIE CENTRÓW W MAŁYCH OŚRODKACH 
MIEJSKO-GMINNYCH NA POMORZU ZACHODNIM  

13.1. Wprowadzenie 

Wiodącym zajęciem ludności na terenie Pomorza Zachodniego praktycznie „od 
zawsze” było zatrudnienie związane z szeroko pojętą działalnością rolniczą. 
Podporządkowany jej był podział administracyjny, usługi dla rolnictwa oraz drobny 
i średni przemysł przetwórczy.  

W wyniku działań militarnych podczas II wojny światowej dotychczasowy rozwój 
obszarów wiejskich został brutalnie przerwany. Małe miasta, najczęściej będące 
siedzibami gmin, popadły w ruinę. Ubytki w zabudowie były ogromne i w większości 
przypadków wahały się od 45 do 95%83. Przemysł przetwórczy praktycznie przestał 
istnieć. Nawet ocalałe w czasie wojny zakłady bądź linie produkcyjne były 
demontowane i wywożone do ZSRR, jako część reparacji wojennych.  

Pomorze Zachodnie po 1945 roku znalazło się w granicach państwa polskiego. 
Podjętej przez nową administrację odbudowie ośrodków miejskich nie sprzyjała 
„tymczasowa” przynależność do państwa polskiego. Nie bez znaczenia była też 
postawa ludności napływowej, która przybywała na tzw. ziemie odzyskane, nie zawsze 
chętnie i z własnej woli. 

Proces powojennej odbudowy centrów małych miast na Pomorzu Zachodnim 
w II połowie XX w., podobnie jak na obszarze całego kraju, prowadzony był w ramach 
inwestycji państwowych i jest już zakończony. Analiza tego procesu oraz próba oceny 
efektów realizacyjnych wydają się więc celowe. Specyfika kształtowania nowych 
centrów i wnioski z przeprowadzonych badań zostały przedstawione dla wybranych 
realizacji w miastach Chociwel, Chojna, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Kamień 
Pomorski i Świdwin84 (rys.13.1).  

                                            
82 Dr inż. arch. Mariusz Tuszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 
83 Por. Latour S.: Rewaloryzacja zabytkowych miast na terenie Pomorza Zachodniego, PWN, 
Warszawa-Poznań 1981, s. 26-27. 
84 Wymienione miasta są siedzibami gmin miejsko-wiejskich. W momencie rozpoczęcia opisywanych 
realizacji liczyły nie więcej niż 8 tys. mieszkańców. Ich wielkość jest obecnie zróżnicowana. Najmniejsze 
z nich zamieszkuje ponad 3 tys. (Chociwel), a największe ok. 22 tys. mieszkańców (Goleniów). Po 
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Rys. 13.1. Lokalizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego miast z wybranymi do 

analizy centrami, których odbudowę realizowano w ramach inwestycji typu 
osiedlowego  

Fig. 13.1. Cities in the West Pomeranian voivodship with analyzed centers realized as 
a housing estate 

Źródło: opracowanie autora. 

13.2. Struktura osiedleńcza i ogólna prognoza rozwojowa  

Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych, a w tym strat w zakresie budownictwa 
i  infrastruktury technicznej, polska administracja odziedziczyła po poprzednikach 
utrwaloną w krajobrazie kulturę zagospodarowania i ukształtowania przestrzeni oraz 
strukturę osiedleńczą o stanie zurbanizowania na wysokim poziomie rozwoju 
cywilizacyjnego85. Praktykujący urbaniści na terenie województw szczecińskiego 
i  koszalińskiego w latach 60., przypadających na etap sporządzania pierwszych 
planów regionalnych, dostrzegali oczywiście wielowiekowo wypracowany ład 
przestrzenny na terenie Pomorza Zachodniego, ale nie odwoływali się do jego 
niemieckiego pochodzenia. Wskazywano jedynie, że dawne lokalne centra 

                                            
reformie administracyjnej w 1999 r. Drawsko Pomorskie, Goleniów, Kamień Pomorski i Świdwin pełnią 
również funkcję miast powiatowych. Źródło: przypis autora. 
85 Za: Bal W., Dawidowski R., Szymski A.M.: Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza 
Zachodniego. Walknowska Wydawnictwo, Szczecin 2004, s. 24. 
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administracyjne, na skutek przejęcia ich przez nowe władze, samoistnie wykształciły 
wokół siebie wyraźne mikroregiony. Zjawisko formowania się mikroregionów 
związanych z produkcją rolniczą uznano za osiągnięcie nowej administracji oraz 
traktowano je jako naturalną przesłankę do dalszych rozważań planistycznych na 
poziomie projektowania regionalnego86. W przyjętej strategii dalszy rozwój małych 
miast łączono z koniecznością zwiększenia ich dotychczasowego potencjału 
w zakresie usług dla rolnictwa oraz z zaspokojeniem potrzeb bytowych 
i konsumpcyjnych mieszkańców. Tak „zarysowane”, a w rzeczywistości ocalałe 
czynniki miastotwórcze centrów gminnych na Pomorzu Zachodnim miały być dobrą 
podstawą dla przyszłego planowania. Sądzono, że przyjęta strategia dla lokalnych 
form osadniczych nie tylko zapewni im wydobycie się z zapaści gospodarczej, ale 
przede wszystkim skieruje je na drogę prawidłowej ewolucji i w niedalekiej przyszłości 
zbliży do modelu miast agrarnych. 

13.3. Zasiedlanie małych miast i początki działalności budowlanej   

W pierwszych latach po zakończeniu wojny nowi mieszkańcy przybywający na 
Pomorze Zachodnie zajmowali domy i mieszkania w dobrym stanie technicznym. 
Równolegle prowadzono inwentaryzacje opisujące zakres zniszczeń powojennych. 
Przy czym dokumentacje te były raczej podstawą do prowadzenia prac porządkowych 
oraz rozbiórkowych. Po 1947 roku rozpoczęto naprawy uszkodzonych budynków. Do 
podjęcia tych robót skłaniał dopływ nowych osadników. Brak specjalistów z zakresu 
budownictwa, a także wykwalifikowanych robotników budowlanych utrudniał 
w  znacznym stopniu prowadzenie remontów kapitalnych. Do końca lat 50. 
przeprowadzano głównie drobne naprawy w budynkach będących w zasobach 
jednostek zarządzających komunalną zabudową mieszkaniową. Ówczesne warunki 
lokalowe, pod względem przypadającego metrażu na osobę, wprawdzie nie były 
idealne, ale zdecydowanie lepsze niż w Polsce centralnej i wschodniej87. Dlatego też 
do początku lat 60. praktycznie w ogóle nie planowano i nie podejmowano nowych 
realizacji mieszkaniowych.  

                                            
86 to „naturalne zjawisko” wykształcania się mikroregionów opisano w wytycznych do planu regionalnego 
dla woj. szczecińskiego z 1966 r., który był podstawą do sporządzenia m.in. dla omawianych miast 
perspektywicznych planów ogólnych pochodzących z końca lat 60. Por.: Sekula B.: Zabudowa i zmiany 
przestrzenne miast i wsi powiatu stargardzkiego w latach 1945-1965, [w:] Dopierała B. (red.): Z dziejów 
ziemi stargardzkiej, Poznań 1969, s. 250. 
87 Za: Latour S.: Rozwój architektury i urbanistyki na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej, 
[w:] Architektura i urbanistyka w Polsce w latach 1918-1978. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 3/4, 
Warszawa 1989, s. 64. 
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13.4. Nowe inwestycje mieszkaniowe 

Potrzeba zwiększenia liczby lokali mieszkalnych, bezpośrednio po przejęciu 
Pomorza Zachodniego przez administrację polską, nie była palącym problemem. Nowi 
przybysze na ogół zasiedlali części miast lub zabudowań wiejskich, które nie 
wymagały skomplikowanych prac remontowych. Dopiero wzrost demograficzny 
w kraju wymusił konieczność planowania, a w efekcie rozpoczęcie nowych realizacji 
mieszkaniowych. 

Przyczyna i podstawy rozwojowe 
Konieczność podjęcia problematyki zwiększenia zasobów mieszkaniowych wiązała 

się przede wszystkim ze znacznym przyrostem liczby ludności, jaki odnotowano na 
terenie całego kraju z końcem lat 50. (ok. 24%). Ponadto dalszą tendencję 
gwałtownego wzrostu demograficznego potwierdzały prognozy na kolejne lata. 
Zaspokojenie tzw. głodu mieszkaniowego stało się wówczas priorytetowe, również dla 
małych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim. 

Wobec dużych oczekiwań i chęci osiągnięcia stosunkowo szybkich efektów szansy 
powodzenia upatrywano w możliwości sytuowania nowych osiedli mieszkaniowych na 
terenie zniszczonych dzielnic historycznych. Takie podejście preferowało możliwość 
wykorzystania ocalałej infrastruktury (np.: drogi i uzbrojenie podziemne) oraz było 
zbieżne z konserwatorską ideą odbudowy miast. Co więcej z punktu widzenia służb 
zajmujących się ochroną zabytków takie podejście wręcz wpisywało się w koncepcję 
właściwej ekspozycji zachowanych obiektów historycznych i były przez nie w całej 
rozciągłości popierane. Ten pogląd został wypracowany już na etapie odbudowy 
dużych ośrodków historycznych Pomorza Zachodniego. Za przykład do naśladowania 
służyła, uznana nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, odbudowa starówek 
w Szczecinie88 oraz w Koszalinie i Słupsku. Idea odbudowy miast w tych przypadkach 
była bliższa ówczesnym realizacjom z Coventry i Rotterdamu niż „konserwatorskim” 
doświadczeniom polskim (Warszawa, Poznań i Gdańsk). 

Projektowanie inwestycji mieszkaniowych 
Pierwsze koncepcje w formie ogólnych planów perspektywicznych 

zagospodarowania dla małych miast na terenie Pomorza Zachodniego zostały 
sporządzone na początku lat 60. Były one podstawą do wykonania szczegółowych 
opracowań urbanistyczno-architektonicznych, które kontynuowano w następnych 
latach. Generalnie do pierwszej połowy lat 60. dysponowano już projektami odbudowy 
większości małych ośrodków miejskich i gminnych. Projekty zlecane były przez 

                                            
88 Projekt Osiedla „Stare Miasto” w Szczecinie „[…] był nagrodzony nagrodą II stopnia Komitetu 
ds. Urbanistyki i Architektury (w 1956 r.) i prezentowany w Warszawie i Paryżu z okazji Zjazdów 
Konserwatorów, a w 1963 r. na sekcji sesji RWPG w Berlinie […]”. Za: Jarzynka W.: Kształtowanie 
przestrzenno-funkcjonalne zespołów mieszkaniowych w aspekcie tworzenia warunków integracji 
społecznej i identyfikacji środowiskowej, praca doktorska wykonana w IAiPP PS, Szczecin 1984, s. 90.  
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Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie i Koszalinie. Lokalnym 
monopolistą prowadzącym zdecydowaną większość prac projektowych zostało 
Przedsiębiorstwo Projektowe Budownictwa Miejskiego (PPBM) „Miastoprojekt – 
Szczecin”. Nie było to jednak regułą. Zdarzało się, że projekty wykonywały bliźniacze 
jednostki „zewnętrzne”, jak np. PPBM „Miastoprojekt Stolica – Północ” z Warszawy 
(Świdwin) czy PPBM „Miastoprojekt – Koszalin” (Drawsko Pomorskie). 

Nową zabudowę zestawiano z wykorzystaniem typowych opracowań projektowych. 
Głównie były to ciągi powtarzalnych sekcji klatkowych, które adaptowano do 
miejscowych warunków zabudowy oraz obowiązujących normatywów technicznych 
dotyczących projektowania budynków i mieszkań. Często też stosowano 1-klatkowe 
punktowce, a także bloki wielorodzinne w układach korytarzowym i galeriowym. Skala 
projektowanych budynków często przewyższała ponad 2-, 3-krotnie wysokość 
dotychczasowej zabudowy historycznej. Planowanie urbanistyczne cechował 
nadmierny rozmach inwestycyjny mający na celu spełnienie przede wszystkim 
odpowiedniej chłonności mieszkaniowej osiedla. Wprawdzie utrzymywano dawny 
układ sieci komunikacyjnej, lecz jednocześnie dość znacznie rozsuwano 
dotychczasowe linie regulacyjne ulic, co w efekcie zwiększyło ich przekrój 2-, a nawet 
3-krotnie. Wprowadzana zabudowa miała, w najlepszym przypadku, charakter 
znacznie rozluźnionej zabudowy obrzeżnej. Często stosowano typowo 
„modernistyczne” zespoły budynków w układzie „grzebieniowym” oraz zgrupowania 
rozrzuconych po terenie obiektów punktowych. Zagadnienia związane z koniecznością 
zachowania struktury historycznej miasta, wysuwane przez służby konserwatorskie, 
w odniesieniu do kształtowania nowej zabudowy, były omawiane na etapie opracowań 
projektowych. Tyle tylko, że były one marginalizowane i w niewielkim stopniu 
przekładały się na późniejsze efekty realizacyjne. Głównie dyskutowano nad tym, co 
należy zachować, a co jeszcze można wyburzyć.  

Należy jednak przyznać, że zaproponowane wówczas rozwiązania projektowe 
miały duże szanse na urzeczywistnienie. Podstawowym warunkiem skierowania 
projektów do realizacji było spełnienie aktualnie obowiązujących wymagań 
w odniesieniu do normatywów mieszkaniowych. W tym zakresie zaspokojenie 
oczekiwań inwestora państwowego było kluczowe i przekładało się bezpośrednio na 
zapewnienie finansowania inwestycji. 
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Tabela 13.1 
Zestawienie stanu zagospodarowania z 1945 r. i koncepcji odbudowy dla wybranych 

ośrodków miejsko-gminnych 
1 Chociwel 
 stan z 1945 r. koncepcja  

Rzut Rzut widok ogólny od strony północnej 
 

  
2 Chojna 
 stan z 1945 r. koncepcja  

Rzut Rzut widok ogólny od strony północnej 

   
3 Drawsko Pomorskie 
 stan z 1945 r. koncepcja  

Rzut Rzut widok ogólny od strony północnej 
 

 
  

  



172 
 

cd. tabeli 13.1 
4 Goleniów  
 stan z 1945 r. koncepcja odbudowy 

Rzut rzut widok ogólny od strony północnej 
 

  
5 Kamień Pomorski 
 stan z 1945 r. koncepcja odbudowy 

Rzut rzut widok ogólny od strony północnej 
 

 
  

6 Świdwin 
 stan z 1945 r. koncepcja odbudowy 

Rzut rzut widok ogólny od strony północnej 

   
Źródło: opracowanie autora. 
  

Realizacja 
Koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla opisywanych ośrodków miejsko-

gminnych stanowiły podstawę do wykonania opracowań realizacyjnych, przy czym 
początkowa faza wykonawstwa ograniczała się do wznoszenia małych zespołów 
mieszkaniowych (lata 1955-66). Wzniesiono wówczas pierwsze zespoły zabudowy 
wielorodzinnej w Chojnie (rys. 13.2), Drawsku Pomorskim (rys. 13.3), Goleniowie 
(rys. 13.4), Kamieniu Pomorskim (rys. 13.5) i Świdwinie. Jednak poza Goleniowem, 
gdzie do 1966 r. zdołano ukończyć zaplanowane dwa pierwsze etapy budowy osiedla, 
były to wręcz drobne inwestycje. Na tak niewielką liczbę realizacji złożyły się przede 
wszystkim problemy związane z ich finansowaniem oraz mały potencjał, wciąż jeszcze 
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nie w pełni rozwiniętych, terenowych przedsiębiorstw budowlanych. Do tego 
dochodziły również błędy projektowe, najczęściej związane ze złym rozpoznaniem 
podłoża gruntowego, oraz niedostateczne uzbrojenie terenu w sprawną infrastrukturę 
techniczną. Wspomniane przyczyny były powodem wstrzymania planowanych 
inwestycji oraz rewizji opracowań projektowych, co miało miejsce w Chociwlu89 
i Drawsku Pomorskim90.  

 

 
 

Rys. 13.2. Chojna, budynek przy ul. Chrobrego nr 3-3d, I etap realizacji osiedla „Stare Miasto” (1955) 
Fig. 13.2. Chojna, building at Chrobry str. No. 3-3d, I stage of the housing estate "Old Town" (1955) 
Źródło: zdjęcie autora, 2015. 
 

                                            
89 W tym wypadku decydująca była kwestia skrajnie niekorzystnych warunków posadowienia,  
tj. „[…] gruntów słabonośnych reprezentowanych przez torfy, namuły organiczne i gytie […]”. 
Za: Badania podłoża gruntowego do pt. oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chociwlu. PG–FGB 
„Geoprojekt” O/Szczecin, oprac. mgr H. Gałuszkiewicz, Szczecin lipiec 1967 r. Źródło: archiw. SM 
„Zgoda” w Dobrzanach ul. Staszica 25 bez sygn. 
90 W latach 60. środki przeznaczane przez Miejską Radę Narodową w Drawsku na cele mieszkaniowe 
pokrywały jedynie koszty remontów starej zabudowy i nie były wystarczające do podjęcia nowych 
inwestycji o charakterze długoplanowym. Zaistniałą sytuację opisywano następująco: „Dalsze nakłady 
na budownictwo rad narodowych są ograniczone i nie należy się spodziewać ich zwiększenia. Dlatego 
też rozwój spółdzielczości mieszkaniowej jest jedyną realną szansą poprawy sytuacji mieszkaniowej 
ludności naszych miast.” Za: Referat na Powiatową Konferencję Przedzjazdową PZPR w Drawsku. 
Drawsko 1968, s. 12. 
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Rys. 13.3. Drawsko Pomorskie – budynek wielorodzinny przy ul. Zamkowej 20-26 (1961), 

projekt typowy z katalogu BPTiSBM „Miastoprojekt–ZOR Warszawa”, technologia 
wykonania tradycyjna 

Fig. 13.3. Drawsko Pomorskie – multi-family building at Zamkowa str. No. 20-26 (1961), 
a typical project published by BPTiSBM „Miastoprojekt–ZOR Warszawa”, 
technology of traditional 

Źródło: zdjęcie autora, 2015.  
 

                                                           
Rys. 13.4. Goleniów – Stare Miasto. I etap realizacji osiedla (1963-64), zespół budynków 

w układzie „grzebieniowym” przy ul. Konstytucji 3 Maja (po termorenowacji) 
Fig. 13.4. Goleniów – Old Town. 1st phase of the realization of the housing estate (1963-64), 

complex building at Konstytucji 3 Maja str. (after thermorenovation) 
Źródło: zdjęcie autora, 2015. 
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Rys. 13.5. Kamień Pomorski – osiedle staromiejskie. I etap realizacji (1961-70), budynki  

2-klatkowe przy ul. Garncarskiej (1963) 
Fig. 13.5. Kamień Pomorski – Old Town estate. 1st phase of the realization (1961-70), 

buildings at Garnacarska str. (1963) 
Źródło: zdjęcie autora, 2015. 
 

Osiągnięte efekty w odniesieniu do planowanych z powodu wymienionych przyczyn 
okazały się niezadowalające. Przede wszystkim niewydolny okazał się sposób 
finansowania inwestycji w pełni z zasobów ówczesnych Rad Narodowych 
(tzn. gminnych). Dlatego też w kolejnych latach obowiązek zapewnienia środków na 
realizacje osiedlowe przeniesiono na zakłady pracy. W analizowanych przypadkach 
były to głównie Kombinaty Państwowych Gospodarstw Rolnych, ale nie brakowało też 
innych jednostek, najczęściej związanych z produkcją rolniczą i leśną. Ten typ 
finansowania budownictwa spółdzielczego określano w kraju, jako patronacki. Wśród 
inwestorów - patronów pojawiły się lokalne Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM), 
Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, miejscowe Zarządy Lasów 
Państwowych, a nawet Dyrekcje Okręgowe PKP i PPUP „Poczta Polska” oraz związki 
i organizacje społeczne. Same zaś gminy miały się skoncentrować jedynie na 
zapewnieniu odpowiedniego uzbrojenia terenu. Z kolei problem wykonawstwa, jak 
sądzono, miało rozwiązać projektowanie i wznoszenie nowej zabudowy, bazując na 
technologii uprzemysłowionej, a docelowo prefabrykacji systemowej („wielka płyta”).  
Realizacje osiedlowe po 1969 r. nabrały jedynie tempa w przypadku Goleniowa. 
Jednak bardziej bliższe prawdy będzie stwierdzenie, że w zasadzie budowa osiedla 
nie została wyhamowana i przebiegała na ogół zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
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Zakończenie robót w 1974 r., z dwuletnim opóźnieniem, w tym wypadku na tle 
pozostałych inwestycji, wydaje się niewątpliwie sukcesem. Na taki stan rzeczy złożyła 
się z pewnością „bliskość” Szczecina. Przede wszystkim zapewniona była ciągłość 
finansowania inwestycji, za którą odpowiadała bezpośrednio Okręgowa Dyrekcja 
Budowy Osiedli Robotniczych (ODBOR) w Szczecinie, a nie Gminna Rada Narodowa 
w Goleniowie. Co więcej realizacji zadania podjął się, jako generalny wykonawca, 
Szczeciński Zakład Budowlany, a bezpośrednio podlegające mu Stargardzkie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego, czyli jednostka mająca już wtedy 
duże doświadczenie przy podobnych inwestycjach. Wykonawca z uwagi na 
permanentny brak cegły oraz czasochłonną technologię tradycyjną, stosowaną 
w pierwszej fazie realizacji, kolejne etapy inwestycji prowadził wykorzystując 
technologię monolityczną na skalę półprzemysłową. Stosowano metodę tzw. ścian 
sypanych w przesuwne szalunki91, które wypełniano zalegającym na terenie budowy 
gruzem, a po wyczerpaniu jego zasobów żwirobetonem.  

Odmiennie przedstawiała się sytuacja w pozostałych przypadkach realizacji. 
Nadzór nad inwestycjami i ich finansowaniem przejęły od szczecińskiej ODBOR 
Inspektoraty Budownictwa Rolniczego (IBRol), a pierwotne założenia projektowe 
poddano weryfikacji. Zmiany dotychczasowych koncepcji podyktowane były przede 
wszystkim koniecznością zwiększenia chłonności mieszkaniowej osiedli oraz 
wprowadzeniem prefabrykacji budowlanej do wykonawstwa. Kwestia zwiększenia 
liczby lokali mieszkalnych wynikała bezpośrednio ze zgłaszanych potrzeb jednostek 
patronackich. Natomiast zmiana technologii miała skrócić czas realizacji. Aktualizacje 
opracowań projektowych prowadzono w szczecińskim Wojewódzkim Biurze Projektów 
Budownictwa Wiejskiego (Chociwel, Chojna), Biurze Projektów Obiektów Sportowych 
i Rekreacyjnych „Polsport” – Koszalin (Świdwin), koszalińskim Biurze Projektów 
Urbanistycznych i Komunalnych (Drawsko Pomorskie), a prace projektowe 
w Kamieniu Pomorskim kontynuowane były w przez BPBBO „Miastoprojekt – 
Szczecin”. Projektowaną zabudowę stanowiły adaptacje budynków typowych 
pochodzących z katalogów o zasięgu ogólnopolskim wykonanych przez Biuro Studiów 
i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego w Warszawie (rys. 13.6 oraz 13.7) 
lub lokalnych Wojewódzkich Zestawów Projektów dla województw szczecińskiego 
i koszalińskiego (rys. 13.8 oraz 13.9).  

                                            
91 Był to system opracowany przez mgr inż. M. Koseckiego, mgr inż. J. Kurzawę i mgr inż. H. Priebe 
i stosowany już wcześniej na szczecińskich budowach z dużym powodzeniem, nie tylko skracał czas 
realizacji, ale i wydatnie wpływał na zmniejszenie kosztów inwestycji. Za: Sekula B.: Odbudowa 
i rozbudowa miast i osiedli Pomorza Zachodniego w latach 1945-1965, [w:] Golczewski K. (red.): 
Przegląd Zachodnio-Pomorski. Zeszyt 3. Instytut Zachodnio-Pomorski. Szczecin 1965, s. 8. 
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Rys. 13.6                                                              Rys. 13.7 

   
Rys. 13.8                                                              Rys. 13.9 

Rys. 13.6. Chociwel – projekt typowych sekcji mieszkalnych stosowanych przy realizacji 
osiedla staromiejskiego (system WBS-84)  

Fig. 13.6. Chociwel – a typical project of residential sections used in the implementation of the 
settlement Old Town (system WBS-84) 

Źródło: Piskorek K. „WBS-84”, [w:] mies. Budownictwo Rolnicze, nr 9/1985, s. 20. 
Rys. 13.7. Chojna – projekt budynku mieszkalnego przeznaczonego do realizacji w systemie 

Rolniczego Budownictwa Mieszkaniowego (RBM-73) na terenie Osiedla „Stare Miasto” 
Fig. 13.7. Chojna – a typical residential building used for on the implementation in the 

Agricultural Housing (system RBM-73) in the housing estate "Old Town" 
Źródło: Studium programowo-przestrzenne „Budowa osiedla dla pracowników PGR w Chojnie”, 

arch. A. Korzeniowski (gł. projektant), WBPBM Szczecin 1976, archiw. L-WSM w Chojnie 
bez sygn. 

Rys. 13.8. Drawsko Pomorskie – typowy projekt budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 16-18  
Fig. 13.8. Drawsko Pomorskie – a typical building project at 11 Pułk Piechoty str No.16-18 
Źródło: opracowanie autora. 
Rys. 13.9. Świdwin – typowy projekt budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 6-8   
Fig. 13.9. Świdwin – a typical building project at Słowiańska str. No. 6-8 
Źródło: opracowanie autora. 
 

O ile prace projektowe przebiegały bez większych opóźnień, o tyle jednak wciąż 
były problemy z podjęciem realizacji. Jedyny terenowy Zakład Prefabrykacji 
Materiałów Budowlanych funkcjonował w Barlinku (1969). Kolejne dwa mające 
dostarczać prefabrykaty zostały uruchomione dopiero pod koniec lat 70. w Gryficach 
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(1977) i Chociwlu (1979)92. Stąd też głównie z powodu braków materiałowych 
zakończenie poszczególnych inwestycji było znacznie opóźnione w stosunku do 
założonych terminów. Najwcześniej udało się oddać do użytkowania całość osiedla 
w  Świdwinie (1979). Znacznie później pełną chłonność mieszkaniową uzyskały 
inwestycje w Kamieniu Pomorskim (1984), Drawsku (1985), Chociwlu (1989) i Chojnie 
(1993). Przy czym w Chojnie realizacja po 1989 r. nie była jak do tej pory finansowana ze 
środków państwowych, a przez nowo utworzone spółdzielnie lokatorsko-własnościowe.  

Po 1989 r. proces wznoszenia nowej zabudowy w formie jednostki mieszkaniowej 
został przerwany. Było to podyktowane ogólnym zaniechaniem finansowania tego 
rodzaju budownictwa ze środków państwowych. Wygaszenie inwestycji przełożyło się 
na standard wyposażenia osiedli. Wobec priorytetowo traktowanej zabudowy 
wielorodzinnej, w ostatniej fazie realizacji, zdecydowanie preferowano możliwość 
dodawania nadprogramowych lokali mieszkalnych najczęściej przez zwiększanie 
liczby kondygnacji budynków. Usługi podstawowe, miejsca rekreacji i wypoczynku 
oraz obsługa komunikacyjna (tj.: parkingi, dojścia piesze i dojazdy) były wykonywane 
w niewielkim zakresie. W efekcie uzyskano osiedla mieszkaniowe o niskim standardzie 
wyposażenia towarzyszącego (rys. 13.10 oraz 13.11). Trzeba jednak przyznać, że pod 
względem nasycenia zabudową wielorodzinną w większości osiągnięto planowane 
wskaźniki powierzchniowe, a nawet w niektórych przypadkach (Chociwel, Goleniów 
i Kamień Pomorski) je przekroczono o 8-15%. Jedynie w Chojnie nie udało się w pełni 
zrealizować programu mieszkaniowego. 

 
Ryc. 13.10. Chociwel – dzielnica „staromiejska”. Widok z wieży kościoła NMP w kierunku 

południowym. Przykład zrealizowanego osiedla (1984-89) z pominięciem usług 
podstawowych 

Fig. 13.10. Chociwel – district "old-city". View from the tower of the church of St. Mary in the south. 
An example of a completed housing estate (1984-89), excluding basic services 

Źródło: zdjęcie autora, 2004 r. 
                                            
92 Początkowo profil produkcji prefabrykatów budowlanych realizowano wg „systemu szczecińskiego”. 
W latach 70. model prefabrykacji dla obszarów wiejskich ówczesnego woj. szczecińskiego zmodyfikowano 
uwzględniając doświadczenia i specyfikę wykonanych już realizacji. Od 1973 r. posługiwano się już 
powszechnie systemem Rolniczego Budownictwa Mieszkaniowego (RBM-73, tzw. system barlinecki). Został 
on opracowany w Woj. Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie (gł. proj. inż. R. Szmigiel) 
i  był wykorzystywany bez większych zmian do 1977 r. Po wprowadzeniu odrębnego normatywu 
mieszkaniowego dla ludności rolniczej (1977) stopniowo „system barlinecki” ewoluował w kierunku 
rozwiązań zgodnych z założonymi wskaźnikami powierzchniowymi mieszkań. Skutkowało to jego 
późniejszymi mutacjami oznaczonymi jako SB-77, SB-77B i WBS-84 (tzw. system chociwelski) oraz system 
gryficki. Za: Piskorek K.: „WBS-84”, [w:] mies. Budownictwo Rolnicze nr 9/1985, s. 16. 
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Rys. 13.11. Chojna – osiedle staromiejskie. Zabudowa przy ul. Łużyckiej (realizacja 1971-75), 

budynki 18-rodzinne, typ WB-3214/1 (katalog Biura Studiów i Proj. Wzorcowych 
Bud. Wiejskiego w Warszawie)  

Fig. 13.11. Chojna – Old Town. Building at  Łużycka str. (implementation 1971-75). Building 
18-family, type WB-3214/1 (published by Bureau of Project The Standard Rural 
Buildings in Warsaw) 

Źródło: zdjęcia autora, 2016. 
 

Kolejne lata w realiach gospodarki rynkowej (1933–2015) w przypadku 
analizowanych osiedli nie przyniosły zasadniczych zmian. Przyrost zabudowy 
zaobserwować można jedynie na starówkach w Chociwlu i Chojnie. W pierwszym 
wypadku wynikał on z konieczności doposażenia osiedla w usługi podstawowe (szkoła 
gminna z salą sportową). Natomiast realizacje w Chojnie stanowiły uzupełnienie jednej 
z niezabudowanych pierzei (ul. Władysława Jagiełły) w formie nawiązującej do 
zabudowy historycznej (tzw. retrowersja).  

Tabela 13.2 
Zestawienie powierzchni zabudowy dla osiedli śródmiejskich w wybranych ośrodkach 

miejsko-gminnych z uwzględnieniem założeń projektowych 

zagospodarowanie 
rzeczywiste/planowane 

Chociwel Chojna Drawsko 
Pomorskie Goleniów Kamień 

Pomorski Świdwin 

ogólna powierzchnia zabudowy [ha] 
zabudowa przed 1939 r. 3,806 9, 430 5,886 3,602 6,141 6,947 
zabudowa po 1945 r.  0,190 0,965 2,428 0,317 0,378 0,705 
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cd. tabeli 13.2 
założenia projektowe 
(rok) 

1,490 
(1974) 

3,690 
(1960) 

3,710 
(1961) 

1,800 
(1962) 

1,958 
(1959) 

2,430 
(1959) 

stan po zakończeniu 
realizacji typu 
osiedlowego 
(rok zakończenia)  

1,740 
 

(1989) 

3,400 
 

(1993) 

3,730 
 

(1985) 

2,030 
 

(1974) 

2,128 
 

(1984) 

2,400 
 

(1979) 

stan w 2015 r. 2,190 3,712 3,841 2,060 2,159 2,400 
Źródło: opracowanie autora. 

13.5. Podsumowanie i wnioski 

Proces odbudowy centrów w małych miastach zachodniopomorskich, 
przedstawiony na wybranych przykładach, był planowany na podstawie inwestycji typu 
osiedlowego, które lokowano na terenach historycznych dzielnic. Stanowił on 
odzwierciedlenie prowadzonej przez państwo polityki mieszkaniowej i mógł być 
realizowany jedynie w jej ramach. Dlatego też pod względem programu 
funkcjonalnego (jednostka mieszkaniowa) oraz sposobem finansowania opisane 
inwestycje nie różniły się od podobnych przedsięwzięć budowlanych prowadzonych na 
terenie całej Polski. 

Odbudowa analizowanych centrów, z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na 
prace projektowe, przypadała na lata 1959–1993. W podobnym okresie prowadzono 
odbudowy starówek w innych miastach Pomorza Zachodniego. W porównaniu 
z pierwszymi staromiejskimi rekonstrukcjami podjętymi w kraju po wojnie (Warszawa, 
Poznań, Gdańsk, Opole, Lublin, Bolesławiec) zachodniopomorskie realizacje były 
znacznie opóźnione (ok. 10 lat).  

Nowe układy przestrzenno-funkcjonalne kształtowano z wykorzystaniem wówczas 
współczesnych „modernistycznych” form architektonicznych, stosując do tego celu 
gotowe (katalogowe) rozwiązania zabudowy mieszkaniowej, przeznaczonej głównie 
dla ludności rolniczej. Realizowana architektura była więc stypizowana i nie 
nawiązywała do historycznej skali zabudowy. Nowy układ przestrzenny 
w analizowanych przypadkach, podobnie jak i w większości odbudowywanych małych 
miastach zachodniopomorskich, w niewielkim stopniu uwzględniał ich kulturowy 
charakter. Niemniej było to zgodne z ówczesnymi poglądami na temat kształtowania 
nowej zabudowy w obrębie dzielnic historycznych. 

Zmiany w stosunku do pierwotnie przyjętych koncepcji projektowych w trakcie 
realizacji wynikały przede wszystkim z konieczności zwiększenia docelowej chłonności 
mieszkaniowej osiedli, przy użyciu tanich technologii wykonawstwa uprzemysłowionego. 

Okres trwania inwestycji był niewspółmiernie wydłużony do założonego czasu 
realizacji (średnio 15-20 lat). Wynikało to z niewłaściwych rozwiązań koncepcyjnych, 
poddawanych weryfikacji na etapie wykonawstwa, ograniczonych możliwości 
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produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych oraz ze słabnącej kondycji rodzimej 
gospodarki, której załamanie ostatecznie przypadło na lata 80. XX w. 

Wznoszenie nowych osiedli mieszkaniowych na terenie historycznych śródmieść, 
w opisywanym okresie, to powszechna praktyka. Co więcej, zaistniałe zjawisko, jako 
czytelny układ urbanistyczny, na trwałe wrosło w strukturę małych ośrodków 
zabytkowych. Natomiast z perspektywy wielowiekowego kształtowania form 
osiedleńczych, nadal historyczne, choć całkowicie przebudowane śródmieścia 
pozostają wciąż ważnym oraz rozpoznawalnym elementem miasta i w związku z tym 
wymagają zdecydowanego przewartościowania przestrzenno-funkcjonalnego, celem 
ich ponownego ożywienia (reurbanizacji). Konieczność podjęcia takiego działania 
wydaje się istotna i pilna wobec faktu, że opisane realizacje przyczyniły się do 
zahamowania prawidłowej ewolucji obszarów śródmiejskich. Szczególnie widoczne 
jest to w małych miastach, które do tej pory nie mają w pełni wykształconego centrum, 
a program o charakterze ogólnomiejskim uległ rozproszeniu. 
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KSZTAŁTOWANIE CENTRÓW W MAŁYCH OŚRODKACH MIEJSKO-GMINNYCH 

NA POMORZU ZACHODNIM 

Streszczenie 

Rozwój ośrodków gminnych Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej jest 
ściśle związany z produkcją rolniczą. W większości były one zniszczone i zasiedlone 
ludnością napływową, która przybywała na tzw. ziemie odzyskane, niekoniecznie 
z własnej woli. Z kolei „tymczasowość” przynależności państwowej i prowadzona 
bezpośrednio po wojnie gospodarka rabunkowa nie sprzyjały aktywności budowlanej 
na terenie małych miast.  

Stąd też pierwsze kompleksowe próby związane z ich odbudową podjęto 
stosunkowo późno, bo dopiero na początku lat 60. i realizowano do końca lat 80. 
bazując na jednostkach mieszkaniowych. Problematyka budownictwa osiedlowego dla 
ludności rolniczej była przedmiotem licznych opracowań projektowych, a wiele z nich 
doczekało się realizacji. Na specyfikę tych inwestycji składały się zagadnienia 
związane z typizacją zabudowy (systemy budownictwa wiejskiego), uprzemysłowioną 
technologią wykonawstwa oraz odmiennymi od miejskich normatywami budowlanymi. 
Nie bez znaczenia pozostawały również kwestie konserwatorskie z uwagi na fakt, że 
większość inwestycji lokowano w środowisku zabytkowym. Obecnie tego typu 
osiedla nie są projektowane, a tym bardziej realizowane. Niemniej jednak 
stanowią   trwałe świadectwo działalności budowlanej związanej z okresem 
funkcjonowania Państwowych Gospodarstw Rolnych, dlatego zasadna wydaje się ich 
analiza i ocena. 

FORMING OF CENTERS IN SMALL TOWNS ON THE WESTERN POMERANIA 

Streszczenie 

The development of community centers of Western Pomerania after World War II 
is closely associated with agricultural production. In the majority they were destroyed 
and occupied immigrant population, which was arriving on the so-called Recovered 
Territories, not necessarily of their own volition. In turn, the "temporariness" of 
nationality and conducted immediately after the war, overexploitation not conducive to 
construction activity in small towns. 

The first comprehensive attempt related to their reconstruction undertaken 
relatively late, in the early 60s - and those implemented by the end of the 80s - those 
based on the housing unit. The issue of building a neighborhood for the rural population 
has been the subject of numerous design projects and many of them been realized. 
To the nature of these investments consisted of issues related to the typification 
building (construction systems rural), industrialized technology, workmanship and 
different from the urban construction norms. Not without significance remained the 
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issues of conservation due to the fact that most of the investments were located in the 
historic environment. Currently, the estate of this type are not designed and realized. 
Nevertheless they constitute a permanent certificate of construction activities 
associated with the period of the State Farms (PGR). It seems legitimate to their 
analysis and evaluation. 
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Bogusław Wowrzeczka93 

14. WIEŚ KOLEKTYWNA94 – SEN O UTOPII 

14.1. Wprowadzenie 

Pytanie dotyczące kierunków przekształceń struktury przestrzennej wsi stoi 
u podstaw przyszłego planowania terenów wiejskich. Jednym z możliwych kierunków 
ewolucji wsi jest jej wspólnotowa organizacja ekonomiczno-społeczna, nawiązująca do 
historycznych eksperymentów wsi kolektywnej. Przykłady zrealizowanych wsi 
kolektywnych wskazują, że religijne czy świeckie podłoże ideologiczne, które stało 
u podstaw ich tworzenia, nie miało decydującego wpływu na rozwiązania przestrzenne. 
Decydujące znaczenie miały dążenie do autonomii gospodarczo-społecznej oraz nowe 
teorie planistyczne, a w pewnych wypadkach również kontynuacja historycznie 
ukształtowanej, tradycyjnej formy własności ziemi. Współczesna koncepcja wsi 
„inteligentnej” (smart village), wykorzystującej Internet rzeczy i cyrkulacyjne 
ekotechnologie95, wymaga traktowania wsi jako struktury wspólnotowej, 

                                            
93 Dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka, Politechnika Wrocławska. 
94 Kolektywizacja źle się kojarzy mieszkańcom tzw. byłego bloku wschodniego, „była środkiem 
całkowitej likwidacji własności prywatnej i zapewnienia pełnej kontroli partii komunistycznej nad 
gospodarką i życiem społecznym wsi oraz uzyskania środków materialnych i siły roboczej do budowy 
przemysłu”94. Dotyczyło to najpierw ZSRR, a potem państw Europy Środkowej – po zdobyciu władzy 
przez komunistów w 1945 r.  
95 Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne 
przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za 
pośrednictwem instalacji elektrycznej (inteligentnej sieci elektrycznej KNX) lub sieci komputerowej. Do 
tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły 
oświetleniowe i grzewcze, urządzenia noszone. Podstawowym celem Internetu rzeczy jest stworzenie 
inteligentnych przestrzeni, tj. inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów 
energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym. Źródło: 
http://progg.eu/s%C5%82owniczek%20proggowy/internet-rzeczy/ dostep: 10.10.2017 r.  
Cyrkulacyjne ekotechnologie małoodpadowe i bezodpadowe, technologie - technologie produkcji, 
w których dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wyeliminowano 
lub w dużym stopniu ograniczono powstawanie odpadów albo powstające w procesie technologicznym 
odpady zostały zagospodarowane, a ich zagospodarowanie stanowi integralną część kompleksowego 
procesu produkcji. Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/technologie-maloodpadowe-i-
bezodpadowe;3985973.html dostęp: 10.10.2017 r. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmiot_fizyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetwarzanie_danych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/KNX
https://pl.wikipedia.org/wiki/AGD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentna_sie%C4%87_energetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentna_sie%C4%87_energetyczna
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autonomicznej i wewnętrznie zintegrowanej technologicznie i społecznie96. Ten 
nadrzędny paradygmat stanowi o kierunku poszukiwań jej przyszłej formy 
przestrzennej i łączy ideowo z historycznymi utopiami wsi kolektywnych, zarówno 
świeckich, jak i religijnych. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych form przestrzennych wsi 
kolektywnej na tle doktryn religijnych i społecznych, stanowiących ideową podstawę 
ich kształtowania, oraz określenie nowych paradygmatów będących przesłanką dla 
organizacji przestrzennej współczesnej formy wsi kolektywnej. 
 

 
Rys. 14.1. Idylla wsi flamandzkiej w czasach renesansu, Pieter Brueghel Młodszy „Wiosna” 

około 1600 r. 
Fig. 14.1. Idyll of Flemish village in the Renaissance - Pieter Brueghel "Spring" - around 1600 
 
 
 

                                            
96 Samowystarczalnej energetycznie i żywnościowo, zintegrowanej technologicznie w produkcji energii 
i żywności, recyrkulacji surowców i odpadów, zintegrowanej społecznie wokół idei zrównoważonej, 
zeroodpadowej gospodarki. 
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14.2. Protestantyzm i wieś kolektywna rappistów 

Idea wsi kolektywnej miała swoje  początki w doktrynie społecznej  wywodzącej się 
z protestanckich ruchów religijnych XVII i XVIII wieków. Początkowo w Anglii byli to 
„diggerzy” („prawdziwi lewelerzy”)97, których ideologiem i przywódcą był 
G. Winstanley98. Winstanley głosił anarchistyczny program ustanowienia społe-
czeństwa bez klas społecznych i różnic ekonomicznych, wspólnie użytkującego 
ziemię. Od 1649 r. w rolniczej komunie w Surrey wprowadzał w życie ustrój oparty na 
powszechnej własności ziemi99 (rys. 14.2). W 1650 r. komunę w Surrey rozproszyli 
lokalni właściciele ziemscy. Kolejne wspólnoty pojawiły się w kilku innych 
hrabstwach100, ale również nie przetrwały długo101. 

                                            
97 Lewellerzy (z ang. zrównywacze) to XVII-wieczny, angielski ruch polityczny występujący przeciw 
przywilejom feudalnym oraz głoszący ideę suwerenności narodu. 
Głównym ideologiem lewellerów był John Lilburne. Radykalnym odłamem lewellerów byli diggerzy, 
którzy nazywali siebie prawdziwymi lewelleram. 
98 John Simkin, © September 1997, http://spartacuseducational.com/STUwinstanley.htm. 
99 Gerrard Winstanley opublikował w 1649 r. manifest „True Levellers Standard Advanced”, który 
posłużył diggersom zarówno jako wyjaśnienie motywów ich działania, jak i stanowił rewolucyjną odezwę 
do całej Anglii wzywającą do idei kultywowania wspólnej ziemi jako dobra „wspólnego skarbu”, 
otrzymanego od Boga. 
100 Inne kolonie Kopaczy powstały w Wellingborough w Northamptonshire, Cox Hall w Kent, Iver 
w Buckinghamshire, Barnet w Hertfordshire, Enfield w Middlesex, Dunstable w Bedfordshire, Bosworth 
w Leicestershire, oraz w innych miejscach w Gloucestershire i Nottinghamshire. 
101 Diggerzy byli szybko i bezwzględnie niszczeni przez właścicieli gruntów w obrębie Protektoratu 
Cromwella.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feudalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Lilburne
http://spartacus-educational.com/author.htm
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Rys. 14.2. W kwietniu 1649 r. kopacze rozpoczęli uprawę warzyw na wspólnej działce w Saint 

George's Hill, Weybridge/Cobham/Surrey 
Fig. 14.2. In April 1649 the diggers began growing vegetables on a common plot in Saint 

George's Hill, Weybridge/Cobham/Surrey  
Źródło: http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=show_mesg&forum= 

104&topic_id=3414708&mesg_id=3414708} dostęp 10.2016. 
 

Ideę wspólnej własności i ustanowienia społeczności wiejskiej bez klas i różnic 
ekonomicznych podejmowały w XVIIII wieku różne odłamy kościoła protestanckiego, 
głównie w Niemczech102. W 1785 r. w małej wiosce Iptingen, w luterańskiej 
Wirtembergii powstał odłam kościoła luterańskiego, którego głównym dogmatem było 
przywrócenie chrześcijaństwa do stanu z okresu pierwszych chrześcijan, w sposób 
opisany w Dziejach Apostolskich. Mieszkańcami wioski byli przede wszystkim rolnicy 
i rzemieślnicy, którzy wywodzili się z tradycji pietystycznej kościoła luterańskiego 
i stanowili grupę niezadowolonych z nadmiernie naukowego podejścia kościoła 
luterańskiego do religii oraz braku duchowego odrodzenia w zborze. Byli ruchem 
                                            
102 Wyznawcami takiej ideologii byli miedzy innymi bracia czescy, którzy w 1722 r. założyli osadę 
Herrnhut w Saksonii. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weybridge
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religijnego separatyzmu, między innymi odmawiali służby wojskowej oraz organizowali 
własne szkoły, aby móc nauczać według wyznawanej przez nich doktryny religijnej. Po 
nieudanych próbach zalegalizowania nowego odłamu kościoła luterańskiego nasiliły 
się prześladowania członków zboru i w końcu doprowadziły do emigracji ich 
wyznawców do Ameryki. Charyzmatyczny przywódca zboru – „prorok” – Georg Rapp 
wyjechał z Niemiec do Ameryki w 1803 r. w poszukiwaniu odpowiedniego terenu dla 
prześladowanych wyznawców nowej wiary. W grudniu 1804 r., pierwsza grupa 
rappistów przybyła do Pensylwani, aby rozpocząć budowę swojej nowej osady 
w Butler County. W 1805 r. podpisano akt utworzenia nowego zboru wyznaniowego 
pod nazwą Wspólnota Harmony. W podpisanym przez członków nowego kościoła 
akcie zgodzili się oni związać siebie i swoich następców do wspólnego życia, oddając 
cały majątek na własność Georgowi Rappowi i zborowi w zamian za przynależność do 
nowego kościoła oraz zapewnienia wykształcenia i wszystkich niezbędnych do życia 
środków materialnych, w tym także opieki w okresie choroby i w podeszłym wieku dla 
każdego członka rodziny oraz wdów i sierot103.  

Osada Harmony (rys. 14.3) w szczytowym okresie liczyła 1200 mieszkańców i była 
całkowicie samowystarczalna pod względem gospodarczym. Mieszkańcy zajmowali 
się rolnictwem i produkcją przemysłową różnego rodzaju dóbr104. Komuna religijna 
pietystów w okresie swojego krótkiego istnienia105 (1805–1905) wybudowała kolejno 
trzy osady: Harmony 1805 r., New Harmony 1815 r. (rys. 14.4) i Economy 1825 r. 
(rys.  14.5), które stanowią przykład modelowego układu przestrzennego dla 
miejscowości nowego typu o funkcji przemysłowo-rolniczej, stanowiącej wspólną 
własność wszystkich mieszkańców. Struktura przestrzenna tych osad bazowała na 
ortogonalnej siatce106 przecinających się pod kątem prostym ulic z centralnym placem 
pośrodku, przy którym stał kościół, zamiast miejscowego ratusza. Miała ona cechy 
egalitarnej struktury miejskiej; budynki były rozmieszczone regularnie, tereny zielone 
i  parki uzupełniały sztywną strukturę osiową. Prostota architektury budynków 
odzwierciedlała wyznawane przez raapistów zasady dyscypliny społecznej i religijnej.   
                                            
103 Definicja utopijnej kolonii według Roberta V. Hine’a: „[...] składa się z grupy ludzi, którzy próbują 
stworzyć nowy model społeczny oparty na wizji idealnego społeczeństwa i którzy wyodrębnili się ze 
współczesnego im społeczeństwa, aby urzeczywistniać tę wizję w formie eksperymentalnej.” Kolonie te 
mogą, z definicji, składać się ze społeczności religijnych lub świeckich.  
Robert V. Hine: California's Utopian Colonies, Published by Yale Univ. (1966). 
104 W produkcji wyrobów oraz w rolnictwie wykorzystywano najnowocześniejszą dostępną technologię. 
Dawało to możliwość konkurowania na rynku produkcji wyrobów włókienniczych z wełny, bawełny 
i jedwabiu. W 1825 r. wspólnota Harmonistsów uruchomiła fabrykę włókienniczą z napędem silnikami 
parowymi. Społeczeństwo Old Economy miało znaczący wpływ na gospodarkę Zachodniej Pensylwanii – 
pomagało w budowie Pittsburga oraz kolei wzdłuż jeziora Erie. Harmonist Society miała udziały 
w bankach, cegielniach i w przemyśle drzewnym. Wspólnota była również znana z sadów, winnic 
i ogrodów. W winnicach produkowano bardzo dobre wina, a w ogrodach i sadach hodowano tulipany 
i dalie, jabłka, gruszki i cytryny. 
105 W 1905 r. Towarzystwo Harmonists zostało rozwiązane ze względu na spadek liczby członków do 
19. Do rozwiązania wspólnoty doprowadziło głównie przestrzeganie celibatu, które spowodowało, że 
samowystarczalna kiedyś społeczność przestała być konkurencyjna ze względu na brak nowej siły 
roboczej. 
106 Siatka ortogonalna – układ prostokątny kwartałów zabudowy, podzielonych wtórnie na parcele 
w liczbie do 14 parceli, otoczony ulicami z czterech stron. 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Robert+V.+Hine&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Największe zainteresowanie wśród ówczesnych polityków i ekonomistów 
amerykańskich i europejskich wzbudzał nie charakter religijny wspólnoty, ale sukces 
gospodarczy, jej samowystarczalność i umiejętność łączenia w organizacji przestrzeni 
funkcji rolniczych i produkcyjnych107. Racjonalne rozmieszczenie podstawowych 
funkcji w obrębie wsi i wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji umożliwiało 
jej sprawne funkcjonowanie. Charakterystyczny108, kratowy układ komunikacji stanowił 
kontynuację układu istniejącego w sąsiadującej miejscowości  Zelienople109. Analiza 
usytuowania budynków wspólnego użytkowania wskazuje na ich hierarchiczną 
strukturę, kościół, magazyn, spichlerz, sklep, poczta, budynek mechanika, produkcja 
wina, dom Georga Raapa i jego adoptowanego syna Fredericka były usytuowane 
w centrum komuny, budynki gospodarcze oraz produkcyjne, tj. stodoły, obory, stajnie, 
garbarnia, tkalnia, kuźnia ze względu na transport i powiązane z nimi tereny rolnicze 
na obrzeżach miejscowości. 

 
Rys. 14.3. Plan miejscowości Harmony założonej przez Georga Rappa w 1805 r. 
Fig. 14.3. Harmony Town Plan, founded by Georg Rapp in 1805 
Źródło: http://www.afanews.com/articles/item/526-the-harmony-society-and-their-

furniture#.WAxXHeTwHIU, dostęp 10.2016. 
 

                                            
107 Sukces finansowy towarzystwa i samowystarczalność były przedmiotem zainteresowania 
ekonomistów i reformatorów społecznych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wśród wielu ważnych 
osób w Economy w 1825 r. gościł wybitny niemiecki ekonomista Friedrich List, który obserwował 
społeczność w pracy. W tym samym roku brytyjska reformator społeczna Frances Wright przebywała 
przez kilka dni w miejscowości, słuchając wskazówek Fredericka Rappa, dotyczących planowania 
organizacji nowych społeczności uwolnionych niewolników w Tennessee. Niemiecka rodzina królewska 
odwiedziła również Raapa, podobnie jak prezydent Zachary Taylor, podczas gdy sprawował swoją 
funkcję. 
108 Kratowy układ wsi jest charakterystyczny dla większości wsi amerykańskich. 
109 Założonej przez niemieckiego barona Dettmara Bassego, który przybył do Ameryki w 1802 r. 
z Frankfurtu/Menem. 
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Rys. 14.4. Miejscowość New Harmony założona przez wspólnotę w 1814 r. po opuszczeniu 

Harmony. Modelowe rozwiązanie przestrzenne dla egalitarnej wspólnoty 
protestanckiej. Miejscowość została sprzedana Robertowi Owenowi, utopijnemu 
socjaliście, w 1825 r. 

Fig. 14.4. New Harmony was founded by the community in 1814. after leaving Harmony 
Źródło: http://utopiascommunity-story.blogspot.com/2010/01/comunita-harmony-rappites-

colonies.html, dostęp 10.2016. 
 

Wspólnota Harmony, jedna z najstarszych kolektywnych grup religijnych 
powstałych w XIX wieku, zrealizowała osady zamieszkiwane przez luterańskich 
separatystów, którzy oczekiwali w nich na drugie przyjście Mesjasza. Niestety ze 
względu na przestrzegany przez nich celibat doprowadzili do samounicestwienia 
wspólnoty, nie doczekawszy upragnionego celu swojego religijnego życia.  

Zakładane w Ameryce w XVIII wieku i XIX wieku utopijne kolonie religijne110 miały 
swoje korzenie w europejskiej reformacji i filozofii późniejszego oświecenia. Wolność 
religii, zagwarantowana pierwszą poprawką do konstytucji Stanów Zjednoczonych, 
przyciągała prześladowane grupy religijne w krajach europejskich. Niestety, 
w   XX wieku większość rolniczych społeczności kolektywnych w Stanach 
Zjednoczonych upadła ze względu na proces uprzemysłowienia gospodarki, a także 
wzrastającą niechęć społeczeństwa do utopijnych eksperymentów. 

                                            
110 W Stanach Zjednoczonych od 1638 r. do 1971 r. istniały 24 wspólnoty religijne lub świeckie, z których 
tylko nieliczne przetrwały do chwili obecnej, tzn. do 2016 r. 
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Rys. 14.5. Miejscowość Economy (obecnie Ambridge) założona przez rappistów w 1825 r. po 

opuszczeniu New Harmony. Usytuowana wzdłuż głównej linii kolejowej do 
Pittsburga, nad rzeką Ohio, wywarła znaczący wpływ na rozwój gospodarczy 
zachodniej Pensylwani 

Fig. 14.5. Economy (now Ambridge), founded by rappists in 1825 
Źródło: http://utopiascommunity-story.blogspot.com/2010/01/comunita-harmony-rappites-

colonies.html, dostęp 10.2016. 

14.3. Wieś kolektywna w czasach rewolucji społecznych 

W XX wieku eksperymenty budowy społeczności kolektywnych były  kontynuowane 
w Rosji, po rewolucji październikowej 1917 r. Jednym z najbardziej znaczących 
myślicieli krystalizacji idei łączenia wsi i miasta w jeden organizm kołchozu (rys. 16.6) 
był anarchista Piotr Kropotkin, który bronił społeczeństwa opartego na dobrowolnym 
zrzeszaniu się swoich członków w osiedla spółdzielcze oparte na mieszance rolnictwa 
i przemysłu111. W odróżnieniu od realizowanych w Rosji Sowieckiej idei miasta 
kolektywnego112, nigdy nie zrealizowano wsi kolektywnej w wymiarze przestrzennym 

                                            
111 “Anarchizm”, z The Encyclopaedia Britannica, 1910. 
Originał: http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/kropotkin/britanniaanarchy.html. 
Źródło: https://www.autoersatzteile.de/blog/anarchizm-z-the-encyclopaedia-britannica-1910/. 
P. Kropotkin: „Proposed Communist Settlement: A New Colony for Tyneside or Wearside”, The 
Newcastle Daily Chronicle: February 20, 1985, p. 4. Reprinted in Small Communal Experiments and 
Why They Fail Jura Books, źródło: https://theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-proposed-
communist-settlement-a-new-colony-for-tyneside-or-wearside, dostęp: 10.08. 2016 r. 
112 Miliutin Nikolay: Problema Stroitel'stva Sotsialisticheskikh Gorodov ("Problem of Building of Socialist 
Cities"). On the cover: Sotsgorod ("Socialist City"). First Edition Moscow-Leningrad: GIz, 1930. 
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ze względów ekonomicznych i technicznych. Po 1930 r. ograniczono się jedynie do 
wykorzystania zasobów istniejącej wsi jako platformy do kolektywizacji. 

 

 
Rys. 14.6. Projekt kołchozu z lat 20. – typowy przykład wioski spółdzielczej zarządzanej 

w tradycyjny sposób przez „ARTEL”113 
Fig. 14.6. Typical example of a cooperative village traditionally managed by "ARTEL" 

 
„Konstruktywiści” jako „projektanci” nowej Komunistycznej Rosji stawiali sobie za 

cel wyeliminowanie dychotomii między miastem a wsią. Łączenie tych różnych form 
przestrzennych dokonywało się przez adaptację istniejącej struktury urbanistycznej do 
nowych idei oraz eliminowanie form miasta kapitalistycznego przez kreowanie 
oddzielnych struktur przestrzennych mieszkalnych i przemysłowych w miastach. Była 
to próba godzenia ze sobą urbanizacji z dezurbanizacją. Mimo że architektura 
i urbanistyka stawały się częścią ideologii materializmu dialektycznego nie udało się 
stworzyć w Rosji trwałej formy trzeciego typu � „miejskiej wioski”, tak jak to miało 
miejsce w latach 20. w Palestynie114. 

14.4. Modernistyczne wsie kolektywne – syjonizm 

W odróżnieniu od bolszewickiej Rosji, która nie doczekała się realizacji wsi 
wzorcowych okresu komunistycznej władzy, w Palestynie, a później w Izraelu 
powstawały kibuce115 � osady wiejsko-miejskie, których kolektywny ustrój społeczny 

                                            
113 Artel (ros. Артель) – początkowo w carskiej Rosji, następnie w ZSRR – zrzeszenie 
drobnotowarowych producentów (spółdzielnia wytwórcza). Artel istnieje do dziś w krajach byłego ZSRR. 
W Rosji zagadnienia tej formy zrzeszenia reguluje Kodeks ziemski, 
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Artel). 
114 Ruch kibucowy. 
115 Żydowski Instytut Historyczny: „Kibuc to osiedle w Palestynie bądź w Izraelu, stanowiące 
społeczność kolektywnie dzielącą własność środków produkcji oraz odpowiedzialność za zaspokajanie 
potrzeb wspólnoty i jej członków wraz z rodzinami; początkowo było wyłącznie farmą rolniczą, później 
coraz częściej łączyło produkcję rolną i przemysłową”. 
Źródło: http://www.jhi.pl/psj/kibuc. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ros.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodeks_ziemski&action=edit&redlink=1


193 
 
znajdował pełne odzwierciedlenie w ich strukturze przestrzennej. W początkowym 
okresie ruchu kibucowego116, do 1920 r., powstawały niewielkie osady rolnicze, 
których liczba z reguły nie przekraczała 100 mieszkańców. Po 1920 r. zaczęto 
budować duże kibuce („Large Kvutzah”), które charakteryzowały się nowym modelem 
funkcjonalno-przestrzennym, łączącym funkcje rolnicze i przemysłowe, a jednocześnie 
stanowiące nowy rodzaj zespołu mieszkalnego, tzw. miejskiej wioski (urban village). 
Głównym projektantem i twórcą modelowych rozwiązań kibuców był w tym okresie 
Richard Kaufmann117. Stworzył metodę projektowania polegającą na partycypacji 
mieszkańców w procesie projektowania.  

W modelu kibucu, wg Kauffmana, podstawowym zagadnieniem jest zachowanie 
strefowania funkcji, a równocześnie zachowanie jedności całości. W konsekwencji 
Kauffmann oddzielił strefę mieszkalną ze stołówką dla dorosłych i centrum 
komunalnym, od strefy przeznaczonej dla szkoły, stworzył odrębną strefę produkcyjną: 
warsztatów i magazynów oraz obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierząt. 
Wszędzie tam, gdzie to było możliwe, wąski pas zieleni dzielił różne strefy. 

Kauffmann potrafił znaleźć idealną formę dla osadnictwa rolniczego w Erez-Izrael 
stosując w praktyce model proponowany przez ruch Garden City. Był członkiem tego 
ruchu przed przybyciem do Palestyny, a w 1922 r. rozszerzył swoją znajomość jego 
zasad podczas wycieczki do kilku miast w Niemczech, które były zaprojektowane 
według koncepcji E. Howarda. Pomimo charakterystycznego dla miasta-ogrodu 
centralnego układu planu, Kauffmann zastosował takie rozwiązanie tylko w jednym 
swoim projekcie w Nahalal. Pragmatyzm planistyczny nakazywał mu stosowanie takiej 
geometrii kibuców, która umożliwiała ich elastyczność i dalszy rozwój. Kauffmann 
przywiązywał dużą wagę do terenu i kontekstu krajobrazowego. Każdy kibuc jest 
geometrycznie dostostosowany do otoczenia i równocześnie podporządkowany 
zasadom elastyczności funkcjonalnej oraz możliwości rozwoju. 

W kibucu zasada zbiorowej własności znajduje wyraz we wszystkich aspektach 
codziennego życia i pracy. Członkowie kibucu lub kwuca łączą swoje zarobki aby 
utrzymywać wspólne gospodarstwo rolniczo-produkcyjne. Dzieci dorastają, mieszkają 
i kształcą się razem. Rodziny mieszkają w domach komunalnych, każde małżeństwo 

                                            
Wikipedia: „Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem; 
mieszkańcy kibucu nie mają własnego majątku, mają równe prawa i obowiązki; decyzje dotyczące 
strategii gospodarczej i podziału dochodów podejmuje walne zebranie kibucników; ono też wybiera 
komitet kierujący życiem kibucu między walnymi zebraniami. Przynależność do wspólnoty jest 
dobrowolna.” Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibuc. 
116 Pierwszy kibuc Degania powstał w 1909 r. 
117 Richard Kauffmann (1887-1958) architekt żydowskiego i niemieckiego pochodzenia, który w 1920 r. 
wyemigrował do Palestyny. Studiował architekturę na Politechnice w Darmstadt oraz na Uniwersytecie 
Technicznym w Monachium, gdzie także studiował urbanistykę (Theodor Fischer) – nową dyscyplinę 
w tym okresie. Był pod wpływem myśli architektonicznej Ludwiga Mies van der Rohego i zwolennikiem 
stylu międzynarodowego dostosowanego do lokalnego krajobrazu. Twórca architektury powstającego 
państwa Izrael oraz w szczególności Tel Awiwu. Główną ideą jego urbanistyki było połączenie ideałów 
społecznych Ebenezera Howarda miasta-ogrodu z ideałami społeczności rolniczych. Aktywny członek 
Światowej Organizacji Syjonistycznej.  
Źródło: Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Kaufmann. 
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ma zwykle jeden pokój w parterowym domu mieszkalnym, wspólnym dla czterech 
małżeństw. Mieszkańcy kibucu spożywają  posiłki we wspólnej jadalni. Praca w grupie 
jest podzielona pomiędzy członków z uwzględnieniem wieku i umiejętności. Godziny 
pracy są zazwyczaj ograniczone, chyba że prace sezonowe wymagają dłuższego 
czasu. 

Kauffmann w artykule „Planowanie żydowskich osad rolniczych”118 pisze, że 
zasady zbiorowego życia i pracy w naturalny sposób wyrażają się w strukturze osad. 
Kibuc stanowi wg niego zwartą, złożoną strukturę, organicznie połączoną między 
poszczególnymi funkcjami w całość. Wymienia podstawowe strefy funkcjonalne 
w kibucu: mieszkalno-usługową, warsztatowo-magazynową, strefa hodowli i w wielu 
przypadkach również produkcyjną oraz dzieli je na podstrefy funkcjonalne (rys. 14.9): 

x w strefie mieszkalno-usługowej występują: budynki dla dorosłych; budynki dla 
małych dzieci do 6 lat i dla dzieci w wieku szkolnym do odpowiednio 14 i 16 lat; 
ponadto znajdują się tutaj budynki z funkcjami wspólnymi, tj. salą jadalną, aulą, 
biblioteką, czytelnią, ambulatorium, szkołą, piekarnią, wieżą ciśnień, pralnią, 
krawcem itp.,  

x w strefie centralnych warsztatów i magazynów znajdują się: stolarz, ślusarz, 
kowal itp., maszyny, wiaty, garaże, pomieszczenia gospodarcze itp., centralny 
spichlerz, magazyn zboża, warzyw i owoców sklepy, chłodnia itp., 

x w strefie hodowli: wiaty na bydło – obory, kurnik, stodoła, mleczarnia itp., 
inkubator, owczarnia. 

Istotną cechą układów przestrzennych kibucu lub kwuca jest według Kauffmanna 
możliwość rozwoju w sposób równoczesny wszystkich elementów funkcjonalnych, 
których lokalizacja jest podporządkowana warunkom przewietrzania i nasłonecznienia: 
od strony nawietrznej i nasłonecznionej są lokalizowane strefy mieszkalne, a dalej 
gospodarcze i produkcyjne.  

Kauffmann zaprojektował i zrealizował 55 osad wiejskich o różnych strukturach 
organizacyjnych119. W 1921 r. rozpoczął projekty moszaw Nahalal i Yecheskiel oraz 
kibuców (kwuców) Geva (rys. 14.10) oraz Ein Harod i Tel Josef (rys. 14.11). W Nahalal 
(rys. 14.8) stworzył syntezę różnych idei – projektu utopijnego – miasta-ogrodu 
Howarda i koncepcji osadników120. Nahalal ma formę okręgu121 i wyraża również 

                                            
118 Artykuł znaleziono w jego posiadłości i opublikowano dzięki uprzejmości jego rodziny. 
Prawdopodobnie został napisany pod koniec 1940 r. 
119 Projektował kwuce, kibuce i moszawy: 
- kwuca (kvutzah) – mały kibuc, z reguły do 100 rodzin (autor), 
- kibuc (hebr. ּבִק  spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są – (ץּו
własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają 
znaczącą rolę w narodowej gospodarce (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibuc). 
- moszaw (moshav) (hebr.  ;מושבwioska, osada) – spółdzielnia rolnicza, jaką tworzyli syjoniści 
napływający masowo do Palestyny podczas aliji na początku XX wieku. W moszawach, podobnie jak 
w kibucach, kładzie się nacisk na pracę społeczną (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Moszaw).  
120 Elie Shamir: All Roads Leads to Kfar- Yehoshua, September 2006 do.co.mo.mo.  
121 Budynek zebrań nie jest dokładnie w centrum, ponieważ miejscowość jest w rzeczywistości elipsą, 
a nie kołem. Forma według niektórych mieszkańców, odpowiada w alfabecie hebrajskim literze „YOD”, 
co według niektórych interpretacji może odpowiadać znaczeniu „dłoń Boga”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_produkcji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palestyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alija
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kibuc
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wymiar ideologiczny moszawy: odległość każdego gospodarstwa od wspólnej sali 
spotkań w centrum jest taka sama dla każdego mieszkańca i wyraża równość 
członków społeczeństwa spółdzielczego. Centralne założenie Nahalal nie ma 
charakteru fortecy – osada jest otwarta od strony pól uprawnych przez wejścia do 
każdego gospodarstwa. Układ przestrzenny osady, mimo swojej prostej, 
geometrycznej formy jest mało funkcjonalny – uniemożliwia rozwój osady, a trapezowy 
kształt pól uprawnych utrudnia ich uprawę.  
 

 
Rys. 14.7. Plan i widok moshawy Kfar-Nahalal � w strefie centralnej znajdują się funkcje 

wspólne oraz parcele nauczycieli i rzemieślników, architekt: Richard Kauffmann, 
1921 

Fig. 14.7. The plan and view of the moshav Kfar-Nahalal � in the central zone common 
functions and teachers' and craftsmen's plots are situated, architect: Richard 
Kauffmann, 1921 

Źródło: http://richardkauffmann.com/wordpress/wpcontent/uploads/2012/11/Plate020.jpg,  
dostęp 10.2016. 

 
Mniej rygorystyczne formalnie plany kibuców zaprojektowane przez Kauffmanna 

były bardziej uniwersalne pod względami funkcjonalnym i przestrzennym.  
Wczesne projekty kibuców Ein Harod i Tel Josef122 przewidywały otwarty układ 
strefowy funkcji: od wschodu strefę mieszkalną, a od zachodu gospodarczo-
produkcyjną, umożliwiający dalszy rozwój. Cechą wspólną wszystkich osad 
zaprojektowanych przez Kauffmanna jest, obok ideologicznego wymiaru, ich 
niepowtarzalny, krajobrazowy charakter. Kibuce w okresie przeszło stu lat swojego 

                                            
Moszawa „Kfar Nahalal” (nazwa wzięta od biblijnej miejscowości w pobliżu) jest zlokalizowana na lekko 
wyniesionym wzgórzu w samym środku żyznej równiny. Wokół wzgórza prowadzi droga do zagród 
zlokalizowanych po zewnętrznej stronie. W centrum osady, w najwyższym punkcie wzgórza, znajdują 
się najważniejsze budynki służące wszystkim mieszkańcom osady: sala spotkań, szkoły, mały szpital, 
mleczarnia, magazyny i wiaty dla produktów rolnych i maszyn itp. Układ dróg rozchodzi się promieniście 
z tego punktu do wszystkich części osady. Między pierścieniem utworzonym przez gospodarstwa rolne 
a centrum osady znajdują się domy dla nauczycieli i rzemieślników. 
122 Położone na południowych zboczach wzgórza były tak zaprojektowane, że ich główne osie 
kompozycyjne spotykały się na szczycie, gdzie znajdowały się budynki komunalne dla całego zespołu: 
szkoła, szpital, dom spotkań itd. Ein Harod została zaprojektowana na 200, a Tel Yosuf na 150 rodzin. 
Członkowie kibucu Ein Harod deklarowali swoje ideologiczne poglądy jako zgodne z poglądami 
Kropotkina i Spencera (P.A. Kropotkin, 1842-1921, rosyjski geograf i anarchista, H. Spencer autor: 
„Social Darwinism”). 
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istnienia przeszły ewolucję zarówno ideologiczną, jak i przestrzenną – od małych 
wspólnot wiejskich (Degania) do dużych kibuców przemysłowo-rolniczych, z których 
niektóre zostały wchłonięte przez sąsiadujące miasta. Kształtowane przez 
socjalistyczne ideologie modernizmu, Bauhasu i miasta-ogrodu Howarda, kibuce 
prezentowały nowy typ osady miejsko-wiejskiej, stanowiącej odzwierciedlenie 
anarchistycznej teorii Kropotkina123 realizowanej przez idee syjonizmu socjalisty-
cznego Syrkina i jego plany ruchu kibucowego124. W projektach Arieha Sharona125 
szczególnie widoczne są związki architektury i urbanistyki kibuców z modernizmem 
niemieckim, między innymi kibuc Mishmar Yam (rys. 14.12) położony na płaskim 
terenie dla 150 rodzin. Osada ma strefowy układ funkcji: strefa centralna obejmuje 
jadalnię – hol, kuchnię, klub i usługi. Wokół są domy kibucników i blok dla dzieci. Strefa 
gospodarcza, magazyny i warsztaty są zlokalizowane za centrum, w układzie 
kompozycyjnym liniowym (rys. 14.11). Rozwój kibuców jest częścią ogólnej historii 
utopii126, która z założenia jest skazana na stopniowy upadek. 

 
Rys. 14.8. Kibuc – wspólnota agrarno-przemysłowa w Erez-Izrael reprezentuje komunistyczno-

anarchistyczną utopię społeczną funkcjonującą w XX wieku 
Fig. 14.8. The Kibbutz � the agrarian-industrial community in Erez-Israel represents the 

communist-anarchist social utopia of the 20th century. 
Źródło: http://www.ariehsharon.org/KibbutzPlanning/Kibbutz-Layouts-in-the-Forties/i-

LpWZhX5, dostęp 10.2016. 
                                            
123 Piotra Kropotkina uważa się za czołowego ideologa anarchistycznego komunizmu. Kropotkin 
w książkach takich jak Fields, Factories and Workshops (Pola, fabryki i warsztaty) czy Zdobycie chleba 
analizował możliwości wprowadzenia anarchokomunizmu i szczegóły jego realizacji (Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchizm_komunistyczny). 
124 Był wiodącą postacią światowej konferencji partii Poalej Syjon w 1919 r. Otrzymał wówczas zadanie 
odwiedzenia Palestyny w celu opracowania planu osadnictwa kibucowego. 
125 Arieh Sharon urodził się w 1900 r. w Jarosławiu. W 1920 r. wyjechał do Izraela jako członek 
młodzieżowego ruchu syjonistycznego. Od 1926 r. studiował w Bauhausie, do 1931 r. pracował 
w Berlinie. Gdy w 1932 r. wrócił do Izraela, otworzył tam swoją firmę. Szaron wybudował wiele domów, 
szkół, szpitali, mieszkań robotniczych. Wielokrotnie nagradzany, był też wieloletnim wykładowcą na 
wydziale architektury w Hajfie (Źródło: http://culture.pl/pl/artykul/gdynia-czy-tel-awiw). 
126 Zilbersheid Uri: The Israeli kibbutz: From utopia to dystopia, Critique, Vol. 35, December 2007 
http://libcom.org. 
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Historycznie rzecz biorąc, dystopijna transformacja kibuców następuje od 
1980 r.127, w okresie wzrostu neoliberalizmu ekonomicznego i politycznego oraz 
jednoczesnego niszczenia państwa opiekuńczego. „Ruch kibucowy miał na celu 
stworzenie zintegrowanego, demokratycznego, autonomicznego, autarkicznego 
społeczeństwa egalitarnego, makroutopi społecznej na podstawie wysoko 
rozwiniętych rolnictwa i przemysłu, będących integralną częścią zbiorowej federacji 
głęboko zaangażowanej w budowę nowego narodu”128. W wymiarach społecznym 
i gospodarczym kibucyzm mógł stworzyć na terenie Izraela sieć alternatywnych 
w stosunku do miast habitatów, i przyczynić się do  zrównoważonego rozwoju krajowej 
sieci osiedleńczej zamiast chaotycznego rozprzestrzeniania się miast. Niestety nie 
wykorzystał swojego potencjału, a kolejne kryzysy finansowe oraz brak 
zaangażowania kibucników w szerszym planowaniu regionalnym i krajowym 
ostatecznie sprawiły, że kibuc stracił znaczenie w planach krajowych. Kibuc stał się 
kolejnym przedmieściem – ogrodem, wszechobecnego, neoliberalnego miasta129.  
 

 
Rys. 14.9. Kwuca Geva – rozwój stref funkcjonalnych umożliwia liniowy układ. Architekt: 

Richard Kauffmann, 1921 
Fig. 14.9. Kwuca Geva � Linear layout of functional zones enables further development. 

Architect: Richard Kauffmann, 1921 
Źródło: Kibbutz Architecture Without Precedents,The Israeli Pavilion The 12th International 

Architecture Exhibition, The Venice Biennial, Pre-press and printing: Top-Print, Tel Aviv 
Binding: Keterpress Enterprises, Jerusalem © 2010). 

                                            
127 W wyniku wyborów w 1980 r. prezydentem Stanów Zjednoczonych został Ronald Reagan z Partii 
Republikańskiej. W czasie jego obu kadencji duże wpływy w administracji zyskali zwolennicy 
monetaryzmu oraz ekonomii podaży. Sam prezydent był zdeklarowanym zwolennikiem ograniczenia 
roli państwa w gospodarce. 
128 Publications: Kahana F. 2011. Neither town nor village – The architecture of the Kibbutz 1910-1990. 
Ramat-Eifal: Yad Tabenkin (in Hebrew)."Neither Village nor City" in English published as e-book", 
https://www.ebookit.com/books/0000004230/Neither-Village-Nor-City.html. Wolne tłumaczenie: „The 
creation of an integrated, democratic, autonomous, participatory, autarkic egalitarian society, nethier 
village nor city, a macro-utopia based on highly developed agriculture and industry, and an integral part 
of a national collective federation deeply involved in building a new nation.” 
129 Ibidem. 
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Rys. 14.10. Częściowo zrealizowany plan zagospodarowania kibuców Ein Harod i Tel Josef, 

architekt: Richard Kauffmann, 1921 
Fig. 14.10. Partially implemented plan for the development of the Kibbutz Ein Harod and Tel 

Josef, architect: Richard Kauffmann, 1921 
Źródło: Kibbutz Architecture Without Precedents,The Israeli Pavilion The 12th International 

Architecture Exhibition, The Venice Biennial, Pre-press and printing: Top-Print, Tel 
Aviv Binding: Keterpress Enterprises, Jerusalem © 2010. 

 

 
Legenda: 1) wejście, 2) wspólna sala, 3) jadalnia, 4) kuchnia, usługi, 5) domy członków, 6) klub, 7) dom 
dla dzieci, 8-10) szkoła, 11) warsztaty, sklepy, 12) kurnik, 13) obora, 14) produkcja 
 
Rys. 14.11. Kibuc Mishmar Yam dla 150 rodzin. Architekt Arieh Sharon, 1940-47 
Fig. 14.11. Kibuc Mishmar Yam for 150 families. Architect Arieh Sharon, 1940-47  
Źródło: Kibbutz+Bauhaus, http://www.ariehsharon.org/. 
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Kibuc był jedynym, w urbanistyce XX wieku, eksperymentem, który z powodzeniem 
zrealizował mikroutopię społeczną wspólnej własności i autonomii w zarządzaniu130 
tworząc, nową formę organizacji przestrzennej opartej na paradygmatach 
modernistycznej urbanistyki i architektury oraz miasta-ogrodu. Model przestrzenny 
kibucu nie był jednolity i różnił się w zależności od charakteru funkcjonalnego i doktryny 
planistycznej reprezentowanej przez projektantów. Kauffmann był zwolennikiem 
krajobrazowej koncepcji przedmieścia – ogrodu, grupa architektów z kręgu 
z Bauhausu131 natomiast reprezentowała teorię funkcjonalizmu strefowego, w którym 
dominował pragmatyczny układ liniowy o zgeometryzowanych formach. W latach 30. 
wielu syjonistycznych architektów widziało idealny wzorzec dla wspólnot kibucowych 
w projektach Le Corbusiera, a w szczególności w projekcie „Le Village Cooperative”, 
który pochodził z lat 1934-1938” (rys. 14.23)132. Byli to między innymi Samuel 
Barkai133, Julius Posener134, Arieh Sharon byli zwolennikami tych rozwiązań, 
a w późniejszym okresie Freddy Kahana135, który uczestniczył w projektowaniu kibucu 
Hazorea. W latach 30. Le Corbusier był zaangażowany w dyskusję dotycząca kwestii 
żydowskiej i wskazywał na konieczność zakładania przez emigrujących do Palestyny 
Żydów osad rolniczo-produkcyjnych, wykorzystujących najnowsze technologie 
i organizację produkcji. Jako wzorzec prezentował rozwiązania wioski spółdzielczej, 
gdzie znalazły odzwierciedlenie idee regionalnego syndykalizmu, którego był gorącym 
orędownikiem136. W swojej istocie ideologicznej farma różni się od kibucu – jest farmą 
rodzinną, bardziej odpowiadającą moshawie, mimo że Le Corbusier zaprojektował 
„centrum kooperacji”, które było pośrednikiem w rozdzielaniu społecznym maszyn 
rolniczych i w sprzedawaniu plonów. Struktura przestrzenna wioski została 

                                            
130 Pisał o tym Martin Buber, żydowski filozof w Paths in Utopia, 1945. 
131 Między innymi: Al. Mansfeld, Munio Weinraub/Gitai, Zeev Rechter, a w późniejszym okresie Shlomo 
Gilad i Hilik Arad. 
132 Ballantyne A.: Rural and Urban: Architecture Between Two Cultures, Routledge, 2009. 
133 Architekt Samuel (Sam) Barkai (1898/75,) jeden z twórców awangardowej architektury w Tel Awiwie 
w latach 1930 był pod wpływem Le Corbusiera. Barkai był odpowiedzialny za projekty Aginsky House 
(1934) and Lubin House (1937) w Tel Awiwie w duchu stylu międzynarodowego i w którym widoczne są 
wpływy purystycznej architektury Le Corbusiera. 
134 Julius Posener (ur. 4 listopada 1904 w Berlinie, zm. 29 stycznia 1996 tamże) – niemiecki architekt 
i historyk architektury pochodzenia żydowskiego. Po przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów 
wyjechał (z Berlina) do Paryża (1933). Po roku bezrobocia podjął prace jako sekretarz redakcji pisma 
„L'Architecture d'Aujourd'hui” wydawanego przez André Bloca. Sam również pisał artykuły 
o architekturze niemieckiej pod pseudonimem Julien Lepage. W okresie tym Posener spotykał się 
z Augustem Perretem (1874–1955) i Le Corbusierem (1887–1965).  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Julius_Posener. 
135 Urodzony 1927 r. w Brnie, była Czechosłowacja. Wyjechał do Anglii w „Kindertransport” w 1939 r. 
Ukończył pięcioletnie studia architektoniczne w Londynie.Wyemigrował do Izraela w 1954 r. i zamieszkał 
w kibucu Bet Haemek gdzie mieszka do dzisiaj.  
Kahana F. 2011: Neither town nor village – The architecture of the Kibbutz 1910-1990. Ramat-Eifal: Yad 
Tabenkin (in Hebrew). "Neither Village nor City" in English published as e-book", 
https://www.ebookit.com/books/0000004230/Neither-Village-Nor-City.html. 
136 „W 1933 r., kiedy Le Corbusier formułował swoją ideę Ville Radieuse nakreślił anarchistyczno- 
-syndykalistyczną formę organizacji, która była odpowiednikiem organizacji przemysłu 
zegarmistrzowskiego w Jurze Szwajcarskiej”, [w:] Jencks Ch.: Le Corbusier. Tragizm współczesnej 
architektury, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 12, 138. 

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Ballantyne%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Bloc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Perret
https://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
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wyposażona, obok obiektów produkcyjno-magazynowych, w usługi podobne do 
struktur miejskich, tj. dom klubowy, szkołę, pocztę, ratusz, ośrodek sportu i rekreacji 
oraz w jednostkę mieszkalną. Wertykalny blok zawiera 35 apartamentów mieszkalnych 
z takimi usługami: stołówka robotnicza, przychodnia, pralnia i magazyn do prac 
ogrodniczych. Le Corbusier wraz z Bezardem137 stworzyli utopię modernistycznej 
wioski, która proponowała strefowy typ organizacji funkcjonalno-przestrzennej, 
a w sferze społecznej ideologię anarchizmu-syndykalistycznego Bakunina138. Wioska 
w zasadzie miała wszystkie elementy modernistycznego miasta, a ponadto cechował 
ją duży zakres autonomii. Dla większości chłopów w Europie koncepcja taka nie mogła 
w tym czasie stanowić alternatywy dla tradycyjnego przywiązania do ziemi i religijnego 
światopoglądu. 

 

 
Rys. 14.12. Plan „Ville Cooperative” Le Corbusiera i Bezarda z lat 1934-1938 – nigdy niezrea-

lizowana koncepcja wioski spółdzielczej 
Fig. 14.12. Plan „Ville Cooperative” by Le Corbusier and Bezard, years 1934-1938 
Źródło: oprac. własne na podstawie: https://www.espazium.ch/uploads/MTQzODc4NzgzNy 

0zNjc1ODk1MTUwLTI2MTYzLTc2.jpg 

                                            
137 Norbert Bézard (1896-1956) urodził się w Sarthe, był piekarzem, robotnikiem rolnym, pszczelarzem, 
grabarzem, ale także robotnikiem w fabryce Renault, był samoukiem – inżynieria, ceramika. Na 
początku 1930 r. przedstawił zarys reformy agrarnej; wtedy właśnie spotyka architekta Le Corbusiera 
(1887-1965). Bézard współpracowł z Le Corbusierem przy projekcie „Ville Cooperative”. Źródło: 
http://www.piaceleradieux.com/bezard-lecorbusier.php. 
138 Le Corbusier był zwolennikiem poglądów M. Bakunina i jego anarchizmu kolektywistycznego: „Celem 
bakuninowskiego kolektywizmu było zniesienie kapitalizmu, zniesienie własności prywatnej środków 
produkcji (ziemi, narzędzi pracy) i ich uspołecznienie – przejęcie przez dobrowolne stowarzyszenia 
produkcyjne, zarówno w miastach, jak i na wsi (w tym ostatnim przypadku gminy). Stąd właśnie nazwa 
tego nurtu – właścicielami środków produkcji miały stać się kolektywy (w odróżnieniu od 
np. anarchokomunizmu, gdzie środki produkcji nie mają należeć do jakiejś konkretnej grupy). Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchizm_kolektywistyczny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_produkcji
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_produkcji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uspo%C5%82ecznienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchizm_komunistyczny
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14.5. Eklogiczna wieś kolektywna – początki i współczesność 

Koncepcja budowy wspólnotowej wioski była kontynuowana w latach 70. w Europie 
przez radykalne grupy anarchistów z austriackiego związku Spartakus i szwajcarskiej 
Hydry, które na spotkaniu w Bazylei w 1972 r. postanowiły założyć „Wspólnotę 
Europejską dla młodych ludzi" o nazwie Longo Maï139. Wspólnotowe osady agrarne są 
w dużym stopniu samowystarczalne i dbają o ekologię. Ruch w Europie pozostał 
marginalny i nie wykształcił modelu przestrzennego osady wspólnotowej, a raczej 
zwrócił się w kierunku rewitalizacji opuszczonych wiosek powstałych w wyniku migracji 
ludności. 

W latach 90., w społeczeństwie postindustrialnym i informatycznym w projekto-
waniu wsi nabrały znaczenia tendencje ekologiczne i antyglobalistyczne. W Europie 
jednym z planistów, który zajmuje się tymi zagadnieniami jest Alberto Magnaghi140. 
Twierdzi on, że coraz bardziej rozpowszechnione praktyki wspólnotowe141 prowadzą 
między innymi do kreowania ekologicznych wiosek, które starają się łączyć w sieci 
ekowiosek, zarządzających całymi cyklami zasobów, wodą, odpadami i energią, 
a  także przez wymianę doświadczeń, uzgadniają priorytety w zakresie lokalnej 
produkcji żywności, energii, budownictwa, lokalnych sieci wzajemnej pomocy i sieci 
globalnej komunikacji. Mimo tendencji antyglobalistycznych,  znaczenie projektów 
osad ekologicznych wykraczających poza lokalne społeczności, w sposób istotny 
mogą w przyszłości określić nowe kierunki ochrony środowiska zurbanizowanego. 
Raport Narodów Zjednoczonych przedstawia pilną konieczność przygotowania 
nowych modeli zamieszkiwania na terenach wiejskich dla ponad 2 miliardów 
mieszkańców naszej planety do 2050 r.142. 

                                            
139 Idea założenia kolektywnych wiosek pojawiła się po buncie z 1968 r. wśród lewicujących studentów. 
Przywódcą ideologicznym społeczności był Roland Perrot, dezerter z wojny w Algierii. Ideologiczny 
charakter społeczności był pacyfistyczny, antykapitalistyczny i egalitarny. W 1973 r. wspólnota zakupiła 
gospodarstwo w Lemans w Prowansji i rozpoczęła swoją działalność jako komunistyczna wspólnota 
agrarna. Sieć licząca 10 wiosek (5 we Francji, pozostałe w Austrii, Niemczech, Szwajcarii) zajmowały 
się produkcją warzyw ekologicznych, wina, hodowlą bydła, a także produkcją  stolarki i przędzy. Zajęcia 
koncentrują się na samowystarczalności, życiu społecznym, rzemiośle i produkcji rolnej, wspólnego 
zarządzania energią, wodą i szacunku dla środowiska. Źródło: http://www.resilience.org/stories/2015-
02-03/forty-years-of-longo-mai/. 
140 Alberto Magnaghi, urodzony w 1941 r., profesor Uniwersytetu we Florencji. Jest przedstawicielem tzw. 
szkoły terytorialistów, która we Włoszech proponuje nowe podejście do urbanistycznego i regionalnego 
planowania. Terytorialiści uznają każde terytorium za żywotną całość, obejmującą zarówno ludzi 
i miejsca, jak i środowisko, krajobraz, urbanizację, lokalną wiedzę, kulturę i sztukę o wyjątkowym 
charakterze. Wypracowali oni pojęcie lokalnego samoodnawialnego rozwoju, które kładzie nacisk na 
równowagę między rozwojem ukierunkowanym na zaspokojenie podstawowych ludzkich potrzeb (które 
nie mogą być redukowane tylko do materialnej sfery), lokalną samodzielnością i samorządnością, 
a także podwyższaniem jakości środowiska. Źródło: http://debaty.tezeusz.pl/blog/201834.html. 
141 Alberto Magnaghi: The urban village: a charter for democracy and local self-sustainable 
development, London 2005, p. 59-83.  
142 UNCTAD Report, 2013, “Wake up before it is too late – Make Agriculture Truly Sustainable Now for 
Food Security in a Changing Climate”. 
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Projekt samowystarczalnej, modelowej, wspólnotowej wioski ekologicznej 
REGEN143, której eksperymentalne prototypy mają zostać zrealizowane w Europie 
i w Azji, stanowi przykład tego typu działania. Teoretyczne podstawy tego projektu 
opracowano na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii144. Inspiracją do badań była 
problematyka migracji ludności wiejskiej do miast i ich przeludnienie, mające znaczący 
wpływ na zwiększającą się emisję CO2 i związane z tym zmiany klimatu, 
w szczególności na obszarach nadmorskich. Zaproponowany przez zespół 
naukowców ze Stanford „Regen Villages” to model145 dla przemysłu i rządzących aby 
skutecznie przeciwdziałać wyludnianiu wiosek i rosnącym zagrożeniom ekologicznym, 
społecznym i ekonomicznym w miastach. Przewiduje się, że do 2050 r. prawie 75% 
światowej populacji146 będzie zamieszkiwało miasta i przedmieścia, a towarzyszyć im 
będą problemy żywnościowe i brak wody pitnej. Przepełnione miasta będą narażone 
na coraz częstsze, wszelkiego rodzaju, klęski żywiołowe oraz będą przyczyną 
konfliktów wywołanych brakiem dostępu do energii i źródeł utrzymania147. Obok 
przeciwdziałania trendom migracji do miast, tereny wiejskie będą stanowić swoisty 
zawór bezpieczeństwa dla przeciwdziałania skutkom przeludnienia miast. Naukowcy 
ze Stanford University sformułowali zbiór podstawowych paradygmatów dla projektów 
modelowych wiosek i ich wdrażania do realizacji148. Najważniejsze z nich skupiają się 
na zastosowaniu elementów czwartej rewolucji przemysłowej w produkcji żywności: 
robotyzacji i Internetu rzeczy, ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań 
architektury wioski, wspólnotowym zarządzaniu, w ramach którego podejmowane są 
działania innowacyjne oraz na permanentnej edukacji mieszkańców149. Duńskie studio 
EFFEKT150, na bazie tych paradygmatów zaprojektowało prototypową, samo-
wystarczalną w żywność i energię, wspólnotową wioskę, która stanowi model rozwiązania 

                                            
143 „Regen” jest skrótem od „regeneracyjnej”. 
144 James Ehrlich jest głównym autorem podstaw teoretycznych tego projektu. James Ehrlich, prezes 
Regen Villages, EIR, Stanford H-STAR Institute, Senior Fellow Opus Novum w NASA Ames. 
Współpracował z profesorem dr Larrym Leiferem i Chrisem Fordem AIA (doktorant) ze Stanford 
University Center for Design Research.   
145 "Należy tutaj zauważyć, że jak dotychczas lokalne społeczności wiejskie nie są w stanie skutecznie 
przeciwdziałać wyludnianiu terenów wiejskich i stworzyć nowego modelu  zamieszkiwania społeczności 
wiejskich. 
146 Około 9,4 mld ludzi. 
147 Motesharri stwierdza, że: „globalna cywilizacja przemysłowa może się  zapaść z powodu 
niezrównoważonego wykorzystywania zasobów i coraz bardziej nierównego podziału bogactwa [...]”, co 
oznacza, że nawet niewielkie zaburzenia w celu uzyskania dostępu do nich przez mieszkańców  mogą 
być katastrofalne i długotrwałe.  
Safa Motesharrei, Jorge Rivas, Eugenia Kalnay: Human and nature dynamics (HANDY): Modeling 
inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies, March 20th, 2014, 
RELEASE 14-082, NASA Statement on Sustainability Study.  
Źródło: http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-onsustainability-study/. 
148 James Ehrlich, President, ReGen Villages, EIR, Stanford H-STAR Institute, Senior Fellow Opus 
Novum at NASA Ames, with Professor Larry Leifer PhD and Chris Ford AIA (PhD candidate), 
RegenVillages – Integrated village designs for thriving regenerative communities, Stanford University 
Center for Design Research. Źródło: 
file:///C:/Users/BW/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/8DVOCMIC/622766_Ehrlich_Inte
grated%20village%20designs%20for%20thriving%20regenerative%20communities.pdf.  
149 Ibidem. 
150 Projekt został pokazany w pawilonie duńskim na Venice Architecture Biennale w 2016 r. 

http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/
http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/
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szerokiego spektrum zagadnień globalnych: kryzysów żywnościowych, problemu braku 
wody oraz wzrostu emisji CO2. Koncepcja jest podobna do idei spółdzielczej społeczności, 
ale też proponuje więcej – mieszkańcy stają się częścią lokalnego ekosystemu tworzonego 
przez rodziny, które mogą przyjmować różne role w społeczeństwie. Ekosystem lokalny 
łączy mieszkańców z naturą i konsumpcję z produkcją151. 

Holistyczne podejście w projekcie integruje wiele innowacyjnych technologii, takich 
jak produkcja energii dodanej w domach, odnawialne źródła energii, magazynowanie 
energii, technologia wydajnej produkcji żywności w ekologicznych, pionowych farmach 
(akwaponika, aeroponika), recyrkulacyjna gospodarka wodą i odpadami itp. Dzięki 
integracji tych technologii w ekowioskach nastąpi zmniejszenie globalnej emisji CO2 
i zmniejszenie obciążeń infrastruktury komunalnej w miastach. Każda wioska 
(rys. 14.24 i 14.25) będzie zawierać wiele budynków mieszkalnych połączonych ze 
szklarniami, gdzie rodziny będą uprawiać akwaponiczne owoce i warzywa, a odpady 
poddawać recyklingowi na biomasę i energię. W procesie zamkniętego obiegu będą 
również uczestniczyć odpady organiczne i komunalne. Poszczególne domy będą 
wyposażone w panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody. 
Domy będą mieć również funkcję pasywnego ogrzewania i chłodzenia, a także 
naturalną wentylację, ograniczając tym samym zużycie energii. W projekcie każda 
wioska ma wiele placów, zintegrowanych z technologią ładowania samochodów 
elektrycznych. Podstawy organizacji wspólnotowego działania mają raczej charakter 
postulatywny. Podkreśla się dominujące znaczenie rozwiązań technologicznych 
w kreowaniu nowej utopii agrarnej i należy tylko domniemywać, że organizacja 
spółdzielcza wioski będzie elastyczna w zależności od kraju i kultury, w której będzie 
funkcjonować i będzie odmianą globalizmu terytorialnego. Pragmatyczna 
ekotechnologia zdominowała układ infrastruktury technicznej wioski i jej sieciowy układ 
zarządzania produkcją oraz zasobami energetycznymi. Centralny układ założenia ma 
za zadanie wzmocnić więzi społeczne i odpowiedzialność mieszkańców za ekosystem. 
Podstawową jednostką przestrzenną jest zespół liczący od 75 do 100 mieszkańców, 
czyli 25 gospodarstw i domów mieszkalnych o zróżnicowanej wielkości. 
Samowystarczalność żywnościową i energetyczną ma pojedyncze gospodarstwo 
o powierzchni 640 m2 na które składają się: dom, szklarnia, uprawa akwaponiczna, 
sezonowy ogród, hodowla zwierząt, ogniwa fotowtaiczne, zbiornik wodny. Całkowita 
powierzchnia jednostki liczącej 25 gospodarstw i stanowiącej strukturę 
semisamowystarczalną wynosi przeszło 1,5 ha. Obok elementów już wymienionych 
w  skład takiej jednostki wchodzi: dom spotkań dla mieszkańców, przestrzeń 
publiczna, infrastruktura komunikacyjna i parkingi dla samochodów elektrycznych. 
Wszystkie elementy wyposażenia w technologiczną infrastrukturę są zintegrowane 
w jeden system realizujący paradygmat samowystarczalności152. 

                                            
151 Pierwsza taka wioska ma powstać w Almere w Holandii – początek budowy to 2016 r., a zakończenie 
koniec 2017 r. W początkowej fazie zakłada się utworzenie semiautonomicznej ekowioski na około 100 
domów (4x25). W dalszej kolejności wioski będą budowane w Szwecji, Norwegii, Danii i w Niemczech. 
Są plany budowy wiosek w krajach Bliskiego Wschodu i Azji.  
152 Eksperymentalna jednostka jest obecnie budowana w Almere w Holandii.  
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Rys. 14.13. Eksperymentalna wioska REGEN zaprojektowana przez duńskie biuro projektowe  

EFFEKT z Kopenhagi, plan zagospodarowania terenu i koncentryczny układ stref 
funkcjonalnych  

Fig. 14.13. Experimental REGEN village designed by the EFFEKT  
Źródło: http://www.effekt.dk/, autor. 
 

Koncentryczny układ przestrzenny podstawowego modułu jest mało elastyczny 
i uniemożliwia jego powiększanie. Należy przyjąć, że zaprojektowana jednostka jest 
optymalna pod względem wielkości i nie przewiduje się jej powiększania. To znacznie 
ogranicza jej zakres stosowania tylko jako struktury sytuowanej na obrzeżach miast 
w celu zmniejszenia ich przeludnienia153. Spółdzielcza organizacja wioski ma na celu 
upodmiotowienie społeczności lokalnych. Sprzyja temu centralny układ przestrzenny 
ze świetlicą środowiskową w centrum. Przypisywanie rozwiązaniom technologicznym 
głównej roli w ochronie środowiska i w przeciwdziałaniu zmianom klimatu można 
interpretować jako nową formę determinizmu technologicznego154. 

                                            
153 Struktua i wielkość wiosek są na świecie mocno zróżnicowane i próba globalnego rozwiązania 
problemu musi być jedynie haslem do dalszych badań i nowych projektów. Przykładowo w Chinach 
średnia wielkośc wioski wynosi od 1000 do 5000 mieszkańców, a więc jest to inna skala zagadnienia. 
154 Determinizm technologiczny jest od dawna krytykowany przez współczesne ruchy ekologiczne, 
np. Zielonych, uważając, że jest on przyczyną wszelkich problemów ludzkości.  
Alternatywą do nowych struktur miejsko-wiejskich oparatych na rozwiązaniach technologicznych jest 
koncepcja nowego modelu ekologicznego rolnictwa, którą zaproponowano przetestować w regionie 
rolniczym Veenkoloniën w Holandii. Nowy model polega na rotacyjnej uprawie zbóż i pasz dla zwierząt 
w odstępie 7-letnim. Produkcja rolna jest zorganizowana w sieci kooperujących ze spółdzielni, 
a równocześnie dostępna bezpośrednio dla konsumenta na miejscu produkcji. Celem tego modelu jest 
(obok korzyści wynikających z czasowości upraw) zminimalizowanie kosztów transportu produkcji, co 
realizuje zaproponowany w koncepcji linearny układ przestrzenny zespołów produkcyjnych 
i mieszkalnych. Źródło: http://felixx.nl/felixx.nl/projects/. 



205 
 

 
Rys. 14.14. Ekotechnologia ma dominujące znaczenie w programie funkcjonalnym i infra-

strukturze wioski REGEN  
Fig. 14.14. Eco-technology has a predominant role in the functional program and infrastructure 

of the REGEN village 
Źródło: http://www.effekt.dk/, dostęp 10.2016. 

14.6. Podsumowanie 

Przegląd rozwiązań wsi kolektywnej w różnych okresach historycznych wskazuje, 
że idea ta jest przedmiotem ciągłych eksperymentów i prób jej realizacji dla różnych 
ideologii oraz doktryn społeczno-politycznych. Analizowane przykłady potwierdzają 
tezę o ciągłej ewolucji tej utopii społecznej i konieczności weryfikacji jej założeń 
ideologicznych. Nie wytrzymały próby czasu nawet najbardziej udane próby realizacji 
społeczności kolektywnych w Izraelu. Upadek syjonistycznego ruchu kibucowego, 
w obliczu neoliberalnej polityki ekonomicznej lat 80., doprowadził w większości do 
likwidacji wspólnotowych form własności. Totalitarne formacje społeczne, 
faszystowskie czy komunistyczne również nie przyniosły trwałych rozwiązań. 
Najbardziej obiecujące są współczesne doktryny ekospołeczne, które mogą 
w skuteczny sposób jednoczyć mieszkańców wokół wspólnych celów, jakimi są 
zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkulacyjna. Oczywiście wymaga to najpierw 
przetestowania rozwiązań w czasie i w różnych środowiskach geograficznych 
i społeczno-kulturowych. Obecnie trudno przewidzieć kto zyska, a kto straci na tego 
typu technologicznych rozwiązaniach problemów środowiskowych. 

http://www.effekt.dk/
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W układach przestrzennych wsi kolektywnych, w większości proponowanych 
rozwiązań, można dostrzec cechy wspólne: w wymiarze ekonomicznym dążenie do 
autarkii oraz w wymiarze przestrzennym do urbanizacji wsi. Wydaje się, że 
nieuchronnym następstwem podejmowanych działań na rzecz unowocześnienia wsi 
jest jej podniesienie statusu społecznego, a co za tym idzie, jakości rozwiązań 
urbanistycznych i architektonicznych, a przede wszystkim infrastrukturalnych, 
opartych na technologiach czwartej rewolucji przemysłowej, zapewniających jej 
cyrkulacyjny metabolizm i samowystarczalność. W obliczu społeczeństwa sieciowego 
trudno wyobrazić sobie osiągnięcie takiego celu bez ścisłej kolaboracji społeczności 
wiejskiej na poziomie podstawowym, a być może również federacyjnym oraz jej 
kolektywnego udziału w zarządzaniu w wymiarze wirtualnym i realnym. 
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WIEŚ KOLEKTYWNA – SEN O UTOPII 

Streszczenie 

Idea wsi kolektywnej miała swoje korzenie w protestanckich ruchach religijnych 
XVII wieku i XVIII wieku, początkowo w Anglii (Gerrard Winstanley), a następnie 
w  Ameryce. W wiekach XIX i XX zaczęły powstawać wsie oparte na ideologii 
socjalistycznej – powstawały komuny w Ameryce, kołchozy w Rosji, ejido w Meksyku 
i najlepiej rozwinięte kibuce w Palestynie i Izraelu. Wkład modernizmu w ideę wsi 
kolektywnej to przede wszystkim koncepcja „Wsi Promiennej” Le Corbusiera z lat 
1934-1938, w której w sposób wizjonerski prezentuje myślenie o wsi jak o strukturze 
skoncentrowanej – wertykalnej. Koncepcja wsi kolektywnej Corbusiera była rozwijana 
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w nieco zmienionej formie przez syjonistycznych architektów w kibucach i moshavach 
w latach 50. i 60. XX wieku. Ideolodzy XX wieku, tacy jak Alberto Magnaghi, rozwijali 
idologię wsi kolektywnej wzbogaconej o problematykę ekologii i równowagi. XXI wiek 
przynosi nam nowe podejście do kształtowania wsi kolektywnej jako struktury 
autonomicznej opartej na platformie technologicznej: wieś wertykalna, wieś REGEN, 
wieś linearna – produkcyjna. Rozwiązania eksperymentalne takich wsi dają początek 
nowego nurtu w projektowaniu wsi kolektywnej opartego o zasadę gospodarki 
cyrkulacyjnej.   

COLLECTIVE VILLAGE – A DREAM OF UTOPIA 

Abstract 

The idea of collective village had its roots in the Protestant religious movements 
seventeenth and eighteenth century, initially in England (Gerrard Winstanley), and then 
in America. In the nineteenth and twentieth centuries began to form villages based on 
socialist ideology - communism arose in America, the collective farms in Russia, the 
ejido in Mexico and best developed kibbutzim in Palestine and Israel. The contribution 
of modernism in the idea of collective village is primarily a concept of "Rural radiant" 
Le Corbusier in the years 1934-1938 in which, in a way that presents the visionary 
thinking of the village as the structure concentrated - vertical. The concept of the village 
collective Corbusier was developed in a somewhat modified form by the Zionist 
architects in kibbutzim and moshavach in the 50s and 60s of the twentieth century. 
The ideologues of the twentieth century such as Alberto Magnaghi developed idologię 
village collective enriched with issues of ecology and sustainability. The XXI century 
brings us a new approach to the development of the village collective as an 
autonomous structure based on the technology platform: vertical village, village 
REGEN, village linearna - production. Solutions such experimental village give rise to 
a new trend in the design of the village collective economy based on the principle of 
circulation. 
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