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Podmiejskie tereny miasta Wro-
cławia są cennym ładunkiem kra-
jobrazu kulturowego, który może 
przynieść miastu wielorakie korzyści 
wzbogacając ilościowo i jakościowo 
jego zabytkową architekturę. Przy-
wracając społeczeństwu zabytkowe 
i zniszczone układy przestrzenne, 
pałace, ogrody i parki, przeznaczyć 
je będzie można dla międzynarodo-
wej turystyki. Turystyka winna być 
postrzegana przez władze samorzą-
dowe miast i regionów historycznych 
w Polsce jako jeden z istotnych czyn-
ników rozwoju ekonomicznego. 

Na kształt podmiejskiej prze-
strzeni kulturowej ma wpływ przy-
spieszony postęp technologiczny, 
metropolizacja będąca efektem 
globalizacji wyrażająca się nową 
formą rozwoju dużych miast, skon-
centrowana na międzynarodowym 
obrocie kapitału wiedzy i informacji 
oraz na zrównoważonym rozwoju, 
który wobec zagrożeń cywilizacyj-
nych ma priorytetowe znaczenie. 
Tak globalizacja, jak i metropolizacja 
może wywołać zarówno negatywne 
jak i pozytywne skutki w przestrze-
ni podmiejskiej, dlatego potęguje 
się znaczenie zrównoważonego 
rozwoju, który jest wyrażony eko-
rozwojem, czyli zbiorem kryteriów 
ekologicznych i zasad kreujących 
wzrost produkcji równocześnie 
oszczędzającym zasoby i energię. 
Można więc twierdzić, że stoi on na 
straży nadmiernej globalizacji i me-
tropolizacji. Odnośnie przestrzeni 
podmiejskiej wyrażać się może pozy-

tywnymi ograniczeniami w zakresie 
nadmiernej aktywizacji w projekto-
waniu wyrażającym się w zabudowie 
terenów podmiejskich. Analizując 
wszystkie za i przeciw, ograniczony 
rozwój w całej swojej złożoności 
i rozległości problemów jest pozy-
tywną miarą dla programu Ocalić od 
zapomnienia i odtworzenia łańcucha 
podwrocławskich zabytkowych rezy-
dencji reprezentujących różne style 
i pochodzących z różnych epok dla 
potrzeb międzynarodowej turystyki. 

Krajobraz związany jest z prze-
strzennym i materialnym wymiarem 
rzeczywistości ziemskiej i oznacza 
kompleksowy system składający się 
z form rzeźby i wód, roślinności, 
gleb, skał i atmosfery [Zonnenveld 
1990]. Krajobraz według Formana 
i Godrona (1986) stanowi także nie-
jednorodny fragment terenu złożony 
z powiązanych wzajemnie ekosyste-
mów. Ekologia krajobrazu rozwinęła 
się w środkowej i wschodniej Euro-
pie, gdyż tam traktowano krajobraz 
nie tylko w kategoriach estetycznych 
i kategoriach środowiska fizycznego 
ale jako całość w obrębie przestrzeni 
życiowej człowieka mającej swój 
wymiar przestrzenny, cechy struk-
turalno-funkcjonalne oraz wizualne 
[Richling, Solon 1998]. Intensywny 
rozwój zintegrowanych studiów nad 
środowiskiem przyrodniczym czyli 
istotną częścią krajobrazu, zaczął się 
po II wojnie światowej i był związany 
z praktyką gospodarczą zniszczonej 
Europy. Badania nad fizjonomią 
układów przyrodniczych są zwykle 
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utożsamiane z oceną wizualną wa-
lorów krajobrazu. Mają one istotne 
znaczenie przy wyróżnianiu terenów 
rekreacyjnych a także delimitacji 
obszarów wymagających ochrony. 
Miasto jest zawsze związane z za-
pleczem terytorialnym zwanym także 
strefą podmiejską. Wielkość tej strefy 
i jej zasięg nie są stałe i zmieniają się 
w czasie wraz z rozwojem miasta. 
Zmienność zasięgu terytorialnego po-
lega na zmniejszaniu się tych terenów 
zazwyczaj wchłanianych przez mia-
sto i powstawaniu nowych obszarów 
przyjmujących ich funkcję. Tereny 
te można podzielić na [Leister 1988, 
Kovarik 1990] krajobrazy różniące 
się historią, obecnym stanem zróż-
nicowania przestrzennego i praw-
dopodobnym kierunkiem rozwoju 
w przyszłości. Pierwsza wymieniona 
grupa posiada tereny od dawna po-
wiązane strukturalnie i funkcjonalnie 
z miastem centralnym. Druga grupa 
to obszary, które uległy zmianie 
w ciągu 40 lat o nieuporządkowanej 
i zmiennej strukturze topologicznej 
i przestrzennej roślinności. Trzecia 
grupa krajobrazów podmiejskich to 
obszary o gospodarce tradycyjnej 
luźno związane z miastem czyli eko-
systemy o charakterze zbliżonym do 
naturalnego.

W rozwoju krajobrazu kultu-
rowo-rolniczego Europy dają się 
zauważyć dwie tendencje. Jedna to 
rozpowszechnianie rolnictwa eko-
logicznego, druga to intensyfikacja 
użytkowania części areału oraz za-
niechanie gospodarowania rolnego 

na pozostałych terenach. Dążenie do 
zrównoważonego krajobrazu zbliża 
do koncepcji terytorialnych syste-
mów stabilności ekologicznej [Mudry 
1988]. Zakłada ona wprowadzenie 
do krajobrazów wiejskich określo-
nych powierzchni zadrzewień oraz 
trwałych użytków zielonych tworzą-
cych sieć biocentrów, biokorytarzy 
i elementów współdziałających1. jest 
to pewien system obrony w stosunku 
do gleby, roślinności i zwierząt oraz 
podwyższenia stabilności całego 
systemu krajobrazowego. Koncepcja 
rozwoju zrównoważonego2 zakłada 
wprowadzenie takiego sposobu 
gospodarowania, w którym eksplo-
atacja szeroko rozumianych zaso-
bów naturalnych nie prowadzi do 
degradacji eksploatowanych syste-
mów i ich otoczenia a jednocześnie 
pozwala na zaspokojenie obecnych 
oraz przyszłych potrzeb i aspiracji 
społeczeństwa. Degradacja przyrody 
jest powodowana głównie przez trzy 
czynniki: wzrost liczby ludności, 
rozwój ekonomiczny i zmiany tech-
nologiczne zmierzające w niewła-
ściwym kierunku. W nawiązaniu do 
idei rozwoju zrównoważonego for-
mułowane są więc hasła zrównowa-
żonego społeczeństwa. W związku 
z powyższym społeczeństwo winno 
zaspokajać wszystkie swe potrzeby 
bez konfliktu z potrzebami innych 
użytkowników środowiska i bez za-
grożenia potrzeb przyszłych genera-
cji. Są to zasady etyczne i operacyjne 
XXI wieku. 

Na terenach podmiejskich ota-
czających miasto Wrocław zlokalizo-
wanych jest wiele dworów i pałaców 
w ogrodach i parkach. Zespoły te, 
niekiedy zniszczone i zdegradowa-
ne, posiadają jeszcze wartości drze-
miące w architekturze, cząstkowych 
układach przestrzennych i ogrodach, 
które czekają na przywrócenie im 
znaczenia i godności przestrzennej, 
jaką kiedyś posiadały uświetniając 
egzystencję człowieka i pokazując 
jego społeczny status. Powstające 
w różnych epokach i stylach były 
obrazem przeszłości, który wpisał 
się trwale do historii architektury 
i urbanistyki. Rezydencje te, w za-
leżności od funkcji, którą zmuszone 
były przyjąć po II wojnie światowej, 
spotykał różny los. Wiele z nich 
uległo zniszczeniu, niektóre zostały 
zrewaloryzowane, inne czekają na 
odbudowę. Jednak czas działa na 
nie niekorzystnie. Cenne i piękne 
podmiejskie krajobrazy kulturowe 
Wrocławia czekają więc na szybką 
reakcję społeczeństwa. Największą 
rolę odgrywa tu uświadomienie czyli 
dydaktyka zachowawcza, która uczy, 
jak przestrzegać praw przyrody i tłu-
maczy dlaczego. Temu programowi 
służy dydaktyka prowadzona przez 
Zespół Kompozycji Zieleni przy Za-
kładzie Konserwacji i Rewaloryzacji 
Architektury na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Wrocławskiej. Zajęcia 
z projektowania, seminaria i wykłady 
prowadzone na III, IV i V roku stu-
diów oraz dyplomy i doktoraty ukie-
runkowane na ochronę krajobrazu 
kulturowego realizują program pt. 
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Ocalić od zapomnienia. W myśl tego 
programu zostają rewaloryzowane 
także podmiejskie pałace i dwory 
w ogrodach. Idea zrównoważone-
go rozwoju formułuje także hasła 
zrównoważonego społeczeństwa. 
Według nich społeczeństwo winno 
zaspokajać wszystkie swe potrzeby 
bez konfliktu z potrzebami innych 
użytkowników środowiska i bez za-
grożenia potrzeb przyszłych genera-
cji. Ta myśl jest początkiem działania 
w odbudowie rezydencji podmiej-
skich Wrocławia Dwa podmiejskie 
pierścienie otaczające miasto – jeden 
w odległości ok. 20 km od centrum3, 
drugi ok. 40 km – zakreślają pole 
działania projektowego realizują-
cego się w odbudowie pałaców 
i dworów w ogrodach. Współdzia-
łanie to ważne jest dla zachowania 
jedności dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego stanowiących także 
o narodowej i regionalnej tożsamości 
krajobrazów Polski. Program, jaki 
został podjęty w 1955 r. pt. „Ochro-
na i Konserwacja Zabytkowego 
Krajobrazu Kulturowego” miał na 
celu wybiec naprzeciw światowym 
tendencjom i wyzwaniom XXI wie-
ku mającego objawić się jako wiek 
ekologii, ochrony środowiska i krajo-
brazów kulturowych. Krajobrazowe 
otoczenie przyrodnicze i kulturowe 
posiadając bogate treści historyczne 
jest niezastąpionym zasobem i prze-
kazem rodzimych i narodowych 
tradycji pozwalających na indywi-
dualne i zbiorowe określanie się 
i identyfikację. Krajobrazy są więc 
cennym wkładem nie tylko w ogól-

nopolskie dziedzictwo kulturowe ale 
także w warunkach jednoczenia się 
Europy we wspólne wartości na bazie 
tradycji i tożsamości kontynentu. 

Zasada zrównoważonego roz-
woju, ogólnie stosowana jako norma 
międzynarodowa wszystkich cywili-
zowanych państw, została przyjęta 
przez rządy i społeczeństwa według 
ustaleń Konferencji Narodów Zjedno-
czonych w Rio de Janeiro w 1992 r. 
W odpowiedzi na jej zalecenia także 
Polska, w przyjętej w 1997 r. Konsty-
tucji stwierdza, że nasz kraj zapewni 
ochronę środowiska kierując się za-
sadą zrównoważonego rozwoju i że 
ta ochrona jest obowiązkiem między 
innymi władz publicznych, które 
przez swą politykę winny zapewnić 
bezpieczeństwo ekologiczne współ-
czesnemu i przyszłym pokoleniom4. 
W myśl tych intencji opracowano 
program pt. „Ocalić od zapomnie-
nia”, który przybliża reakcje dużych 
miast na tereny podmiejskie starając 
się pozyskać je funkcjonalnie i wyko-
rzystać kulturowo. W tym celu mię-
dzy innymi poddano analizie tereny 
podmiejskie Wrocławia5 odnośnie 
dostępności terenu, jego pojemności 
turystycznej i wartości zdrowotnej, 
a także jego ideowych powiązań 
z architekturą zabytkową i innymi 
sztukami pięknymi, z krajobrazem 
i wszystkim, co może dodać splendo-
ru miastu o międzynarodowym zna-
czeniu. Aby nie pozostać gołosłow-
nym, przedstawiono mapę terenów 
podmiejskich otaczających Wrocław 
z jego zabytkowymi układami zieleni 

otaczającymi historyczne rezyden-
cje. Pokazano także schematy i próby 
działania w programie ENTHEOS6, 
a także wybrane problemy związane 
z turystyką i strefy pierścieni funk-
cjonalnych krajobrazu kulturowego 
terenów podmiejskich. 

Wskaźniki możliwości rozwoju 
terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych wokół miasta Wrocławia:
1. w turystyce związanej z użytkow-
nikami przyjezdnymi:
a)  rozwój gospodarczy i ekonomicz-

ny miasta oraz idący w ślad za 
nim rozwój infrastruktury usłu-
gowej i komunikacyjnej (w tym 
budowa obwodnicy i łącznika 
autostradowego, rozbudowa lot-
niska, planowana budowa dworca 
kolejowego przy Żernikach itp.),

b)  zwiększająca się ranga Wro-
cławia, w tym jako gospodarza 
imprez krajowych i międzynaro-
dowych,

c)  działania propagatorsko-reklamo-
we na arenie międzynarodowej 
w sytuacji kandydowania miasta 
do roli gospodarza wystawy ogól-
noświatowej EXPO 2100.

2. w turystyce związanej z użytkow-
nikami miejscowymi:
a)  ekspansja osadnictwa na tereny 

podmiejskie,
b)  rozwój infrastruktury komunika-

cyjnej i motoryzacji,
c)  zmiany w obrębie struktury spo-

łecznej miasta powodujące zwięk-
szenie gotowości społecznej do 
ponoszenia kosztów związanych 
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z dojazdem do miasta z terenów 
podmiejskich,

d)  spadek komfortu wypoczynku 
w obrębie miasta (zanieczysz-
czenia wód i atmosfery, hałas, 
zmniejszanie się areałów zieleni 
na rzecz konkurencyjnych inwe-
stycji),

e)  rozwój budownictwa letnisko-
wego.

Powyższe przesłanki pozwalają 
przewidywać rozwój usług rekre-
acyjno-turystycznych na terenach 
podmiejskich. W naturalnym proce-
sie społeczno-gospodarczym dopro-
wadziłoby to do powstania nowych 
obiektów usługowych na terenach 
posiadających najwyższe walory 
krajobrazowo-przyrodnicze i najle-
piej dostępnych z Wrocławia. Biorąc 
pod uwagę wspomniane wcześniej 
założenia teorii zrównoważonego 
rozwoju szczególnie istotne jest, aby 
chronić i racjonalnie wykorzystywać 
z jednej strony walory przyrodnicze 
i krajobrazowe omawianych obsza-
rów, z drugiej zaś ich walory kultu-
rowe. Drzemią one przede wszystkim 
w licznych, często zaniedbanych 
i nieużytkowanych założeniach 
pałacowo-parkowych. Te właśnie 
założenia architektoniczno-krajo-
brazowe poddane rewaloryzacji 
i obdarzone nową funkcją mogłyby 
być szkieletem planowanego syste-
mu obszarów rekreacji zastępując 
nowopowstające ośrodki usługowe. 
Budowa i funkcjonowanie tak okre-
ślonego systemu terenów wypo-
czynkowych uzależniona byłaby od 

położenia poszczególnych obiektów 
względem miasta i względem siebie, 
walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych ich otoczenia, walorów 
kulturowych samych obiektów (ich 
wartości estetycznej i historycznej) 
oraz możliwości ich dostosowania 
do różnorakich funkcji usługowych 
z poszanowaniem zasad konserwacji 
i rewaloryzacji zabytków.

W ramach proponowanego 
przez autorki modelu wyróżnić 
można dwie strefy-pierścienie wo-
kół miasta, do których będą nale-
żały poszczególne ośrodki wraz 
z ich wzajemnymi powiązaniami 
przestrzennymi i funkcjonalnymi. 
I pierścień obejmuje założenia, do 
których dojazd z centrum miasta nie 
przekracza 45 minut, co odpowiada 
średnio odległości 20 km. W obrębie 
II pierścienia położone będą założe-
nia dostępne z centrum miasta w cza-
sie nie większym niż 1,5 godz.(czyli 
położone względem centrum miasta 
w odległości nie przekraczającej ok. 
40 km). Oba te pierścienie terenów 

rekreacyjno-turystycznych różnić 
się będą swą strukturą przestrzenną 
i funkcjonalną.

I pierścień stanowić mógłby 
podstawową bazę noclegową Wro-
cławia a także miejsce okazjonalnych 
imprez i krótkiego (beznoclegowego) 
wypoczynku. Obszary w obrębie 
tego pierścienia mogą z czasem 
zostać stopniowo wchłonięte przez 
ograniczoną zabudowę miejską. 
Znajdujące się tam tereny zielone 
(istniejące obecnie i planowane 
w przyszłości) stanowić powinny 
kontynuację zieleni miejskiej łącząc 
się z nią klinowym systemem więk-
szych ekoużytków i ekokorytarzy. 
Taki układ przestrzenny zapobiegnie 
nadmiernej ekspansji budownictwa 
i pozwoli na zachowanie wartości 
krajobrazu kulturowego i naturalne-
go. Istotne jest przy tym branie pod 
uwagę i włączanie w system chro-
nionego krajobrazu stanowiącego 
kontynuację krajobrazu miasta nie 
tylko terenów zieleni leśnej i wód 
z ich naturalną roślinną otuliną lecz 

Ruiny pałacu w Goli Dzierżoniowskiej

The ruins of palace in Gola Dzierżoniowska
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także użytków rolnych, łąk i pa-
stwisk. Obszary te bowiem, z jednej 
strony wpływają korzystnie na system 
przewietrzania miasta i jego okolic 
z drugiej zaś stanowią istotny kultu-
rowo element rodzimego krajobrazu, 
którego wartość powinna podlegać 
ochronie. 

II pierścień pełniłby rolę uzupeł-
niającej bazy noclegowej Wrocławia 
z własnym zapleczem, jak również 
miejsce odpoczynku weekendowego 
mieszkańców miasta i miejsce imprez 
okazjonalnych i kilkudniowych (z ba-
zą noclegowo-żywieniową). Ośrodki 
usługowe znajdujące się w obrębie 
II pierścienia powinny kształtować 
się we wzajemnym powiązaniu tury-
stycznym (szlaki turystyczne łączące 
szereg obiektów z głównym centrum 
turystycznym regionu – Wrocławiem 
– łącznie) i ekonomicznym (wspólne 
inwestycje na terenach położonych 

w zasięgu obsługi poszczególnych 
ośrodków, np. budowa, utrzymanie 
i eksploatacja zbiorników wodnych, 
lasów, centrów rozrywki, komplek-
sów sportowych itp.).

Planowe gospodarowanie kra-
jobrazem według koncepcji zrów-
noważonego rozwoju poprzedzać 
powinna waloryzacja istniejących 
obiektów i otaczającego je krajobra-
zu we wzajemnych powiązaniach. 
Waloryzacja ta powinna uwzględ-
niać:
1. dostępność poszczególnych obiek-
tów związaną z kosztami dotarcia do 
nich uwzględniającą: 
a)  czas dojazdu7 uzależniony od 

odległości, parametrów technicz-
nych ciągów komunikacyjnych, 
rozmieszenia i częstotliwości kur-
sowania komunikacji publicznej 
itp.,

b)  strukturę drogi i jej atrakcyjność.

2. atrakcyjność obiektów i ich oto-
czenia wyznaczoną przez:
a)  walory przyrodniczo-krajobrazo-

we,
b)  walory kulturowe,
c)  walory funkcjonalne – obecne 

i przewidywane w kontekście 
zmieniającej się struktury prze-
strzennej, społecznej i gospodar-
czej miasta, regionu i kraju.

Sformułowana powyżej kon-
cepcja rozwoju podmiejskiej strefy 
wypoczynkowej odbiega od przyję-
tych dotychczas założeń. Stąd przy 
analizie przestrzenno-funkcjonalnej 
obszarów podmiejskich pod kątem 
ich przeznaczenia na funkcję wypo-
czynkowo-rekreacyjną nie można 
stosować klasycznych metod wa-
loryzacji turystycznej. Podstawowe 
różnice wynikają z:
1.  założeń modelowych dotyczą-

cych rodzaju użytkowników 
– odejście od klasycznego modelu 
strefy podmiejskiej jako niemal 
wyłącznego obszaru wypoczynku 
cotygodniowego mieszkańców 
miasta i koncepcja utworzenia 
bazy wypoczynkowo-kulturalnej 
miasta Wrocławia z przezna-
czeniem dla turystów krajowych 
i zagranicznych,

2.  koncepcji funkcjonowania tych 
terenów jako systemu powią-
zanych wzajemnie w układzie 
krajobrazowym obiektów,

3.  priorytetowe traktowanie pro-
blemu ochrony kulturowych 
walorów zabytkowych założeń 
pałacowo-parkowych oraz ota-
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czającego je krajobrazu natural-
nego i kulturowego. 

Reasumując powyższe, przed-
stawiony w skrócie program ma za 
zadanie utrwalanie krajobrazu kultu-
rowego i przywrócenie jego wartości 
wymiernych objawiających się w ar-
chitekturze zabytkowej i układach 
przestrzennych cennych i pięknych 
ogrodów i parków. Odtworzenie 
tego, co zostało zniszczone może 
mieć charakter dosłownej rekonstruk-
cji, ale także może zachować dawną 
formę w innym materiale i współ-
czesnym ujęciu (ryc.5)8. Wysiłek 
idący w jednym i drugim kierunku 
może mieć pozytywne znaczenie 
dla koncepcji utworzenia z pod-
miejskich rezydencji otaczających 
miasto Wrocław łańcucha zabytków 
i pokazania walorów krajobrazu 
kulturowego oraz skutków ochrony 
krajobrazu historycznego na arenie 
międzynarodowej. 

Zdjęcie i ilustracje wykonał G. Malek.

Foto and figures by G. Malek.

Barbara Stępniewska-Janowska

Aleksandra Lis

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska 
Technical University of Wrocław 

Przypisy
1 Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, 
Warszawa 1998.
2 Sustainable Development – World Com-
mision on Environment and Developmnet 
1987-1989.
3 Stępniewska B., Lis A., Suburbian land-
scape for the city of Wrocław, International 
Conference What Do We Do to Save the 
Beauty of Historic Cities: Panoramas – Green 
Areas – Squares – Streets – Gardens, (Mię-
dzynarodowa konferencja pod patronatem 
ICOMOS-IFLA), Wrocław 2000.
4 art. 5, art. 74.
5 artykuł jest częścią obszernej pracy na temat 
terenów podmiejskich i ich wykorzystania dla 
wybranych przykładów miast europejskich 
zjednoczonego kontynentu.
6 ENTHEOS (gr.) – boski pierwiastek, przy-
czyna godnej tego miana twórczości i źródło 
twórczości szczególnej.
7 W literaturze polskiej za wyznacznik podziału 
na strefy terenów wypoczynkowych wokół 

miast przyjmowana jest ich odległość od cen-
trum miasta (miara przestrzenna). Przykładowo 
J. Smogorzewski i J. Radziejowski [1987] wy-
różniają 2 strefy wypoczynku cotygodniowego 
uzależnione od odległości – do 25 km przy 
wyjazdach beznoclegowych i od 50 do 100 
km przy wyjazdach z noclegami. B. Gajdzik 
[1976] uzależnia problem dojazdu od wielko-
ści miasta wyróżniając trzy strefy: 20, 30 i 40 
km. Inne kryteria przyjmowane są zazwyczaj 
w literaturze światowej, gdzie podstawą wyzna-
czenia podmiejskiej strefy wypoczynkowej jest 
czas dojazdu – najczęściej autorzy przyjmują, 
że optymalne warunki wypoczynku cotygo-
dniowego mieszkańców miasta zapewnia czas 
dojazdu nie przekraczający 1 godziny.
8 Renesansowy pałac w Goli Dzierżoniowskiej 
stracony został bezpowrotnie. Ślad po założe-
niu pozostanie tylko w dokumentach obiektu 
i w projektach dyplomowych studentów 
Wydziału Architektury we Wrocławiu. Przed-
stawione rysunki (ryc. 4, 5) ukazują projekt dy-
plomowy rewaloryzacji założenia pałacowego 
(adaptacja na filię szkoły teatralnej) autorstwa 
Grzegorza Maleka wykonany pod kierunkiem 
prof. Barbary Stępniewskiej-Janowskiej.
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