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Dymiące kominy fabryk przez długi czas były sygnałem dla 
całego otoczenia, że życie miasta toczy się normalnym try-
bem, praca wre i przynosi korzyści. Działo się tak we wszyst-
kich krajach Europy, szczególnie intensywnie od połowy wie-
ku XIX. Obraz przemysłu z dymiącymi kominami, utrwalony 
w PRL na rewersie banknotu tysiączłotowego z 1947 r. i stu-
złotowego z 1950 r., nikogo nie dziwił i nie raził, przeciwnie, 
był przedmiotem dumy. Długo jeszcze w czasie gospodar-
skich wizyt władz partyjnych, do pieców fabrycznych spe-
cjalnie wrzucano kawałki papy, po to, żeby na zewnątrz wy-
słać pozytywnie konotowane przesłanie — chmurę czarnego 
dymu. 

Symboliczny dym, sam w sobie zanieczyszczał powietrze tru-
jącymi gazami i cząstkami pyłów, a był tylko jednym z ele-
mentów negatywnego oddziaływania przemysłu na środo-
wisko, obok skażeń i zanieczyszczeń gleby i wód, kwaśnych 
deszczy, deformacji krajobrazu, wielkich niezagospodarowa-
nych obszarów traktowanych jako rezerwy rozwojowe, niedo-
stępnych, tworzących „białe plamy” na mentalnych mapach 
mieszkańców miast.

Pozytywny obraz dymiącego przemysłu skończył się wraz 
z samym przemysłem, na naszych oczach. Dawne techno-
logie przestały być efektywne, metody produkcji opłacalne, 
i wielkie zakłady wydobywcze, wytwórcze i przetwórcze po-
częto likwidować. Najpierw w krajach Zachodu, wkrótce jed-
nak także i w Polsce, szczególnie intensywnie po przewrocie 
1989 roku. 

Ten upadek ciężkiego przemysłu, zamykanie wielkich zakła-
dów, było jednak spowodowane nie tylko względami czysto 
technicznymi i ekonomicznymi. Dymiący, trujący przemysł 
przestał być mile widziany i akceptowany. Dojrzewała bo-
wiem świadomość ludzi dotycząca środowiska, w którym 
przyszło im żyć na Ziemi. W dodatku rosnące miasta, osie-
dla mieszkaniowe, zbliżyły się do fabryk pierwotnie zloka-
lizowanych na obrzeżach miast. Uciążliwość stała się tym 
większa. Informacje o tym, że są miejsca nadmiernie obcią-
żone przez przemysł, nawet w okresie PRL zaczęto w ogra-

niczonym zakresie dopuszczać do publicznej wiadomości. 
Kraków, flankowany z jednej strony przez Hutę Aluminium
w Skawinie, a Kombinat Huty im. Lenina z drugiej, został 
w końcu lat 80. uznany za miejsce katastrofy ekologicznej. 
Doprowadziło to do sytuacji, że przemysł zaczął ustępować, 
okazało się, że nie potrzebuje wielkich rezerw terenowych, 
licznych budynków nieprzystosowanych do nowych tech-
nologii i norm technicznych. Dzięki presji świadomej opinii 
publicznej, już w 1981 r. udało się doprowadzić do zamknię-
cia Huty Aluminium, która działała od 1954 r. według so-
wieckiej technologii z lat 1940. W otwartym procesie tech-
nologicznym elektrolizy emitowała ona na zewnątrz związki 
fluoru, tworzące w powietrzu kwasy, które rozkładały za-
równo kamienie zabytków krakowskich, jak i kości organi-
zmów żywych — ludzi i zwierząt.

Tereny przemysłowe stawały się terenami poprzemysłowymi, 
niosąc całą złożoną problematyką postindustrialną.

Problem terenów poprzemysłowych

Rosnącego znaczenia terenów poprzemysłowych dla rozwoju 
miast na świecie nie trzeba uzasadniać. W procesie rewitali-
zacji miast, który będzie stanowił ważne zagadnienie w naj-
bliższym dziesięcioleciu w naszym kraju, tereny odzyskane 
od przemysłu będą odgrywały ważną rolę.

Z jednej strony tereny poprzemysłowe po ustaniu produkcji 
i użytkowania są zwykle zanieczyszczone i skażone. Nie-
użytkowane obiekty podziemne i naziemne ulegają stopnio-
wej ruinacji, co powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia osób 
tam przebywających.

Z drugiej strony tereny te często mają istotne zalety i warto-
ści: mają atrakcyjną dzisiaj lokalizację (są położone w pobli-
żu miasta, niekiedy w pobliżu jego centrum), obejmują uni-
kaowe budynki.

Recykling terenów już wcześniej użytkowanych (zabudo-
wanych — brownfields) pozwala na lepsze równoważenie 
rozwoju miast. Problem ten jest poważny, np. rozwój miast 
i infrastruktury transportu (parkingów i dróg) pochłaniał 
w Niemczech w r. 2002 codziennie(!) 129 ha terenów natu-
ralnych i rolniczych. Dzięki polityce rządów poszczególnych 
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landów i federalnego, dziś jest to już mniej, a w 2020 r. prze-
widuje się zredukowanie tego wskaźnika do 30 ha/dzień. 
W Polsce nie bada się tego problemu. Tymczasem, ponowne 
użycie terenów zajętych dotąd przez przemysł wiąże się z na-
kładami na rekultywację, ale pozwala oszczędzać tereny zie-
lone (greenfields).

Unikatowe pod względem technologicznym obiekty mają nie-
powtarzalną wartość świadectwa rozwoju cywilizacji tech-
nicznej. Powinny wejść w skład chronionego dziedzictwa 
kulturowego. Zajmuje się tym rozwijana obecnie archeologia 
przemysłowa1). 

Problem odnowy terenów poprzemysłowych dotyka wszyst-
kie społeczeństwa poprzemysłowe. Rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej o nowe kraje w 2004 roku skłania do poszukiwania 
uniwersalnych sposobów postępowania w celu odzyskania 
i ponownego wykorzystania terenów i obiektów przemysło-
wych dla nowych potrzeb. Niezależnie od szybkości budo-
wania nowych struktur ekonomicznych, w których przemysł 
ciężki traci na ważności, wszystkie kraje europejskie muszą 
podjąć się zadania ponownego nadania wartości starym tere-
nom i obiektom przemysłowym, czyli rewitalizacji.

Również w Polsce problemy zdegradowanych obszarów po-
przemysłowych, opuszczonych terenów powojskowych, 
a także niekiedy kolejowych dotyczą wielu miejscowości 
i należą do najważniejszych problemów ekologicznych, eko-
nomicznych i społecznych zagospodarowania naszego kraju. 
Brak spójnej polityki dotyczącej zagospodarowania tych te-
renów prowadzi niejednokrotnie do pochopnych decyzji i in-
westycji niezgodnych z szerzej rozumianym interesem pu-
blicznym. Problemem jest niski stan rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. O ile parcie społeczne doprowa-
dziło do likwidacji wielu fabryk niszczących środowisko, to 
uczestnictwo obywateli w tworzeniu koncepcji nowego zago-
spodarowania jest praktycznie nie znane.

Partycypacja społeczna w procesach rozwoju staje się istot-
nym czynnikiem nowoczesnego ekologicznego podejścia 
w planowaniu i projektowaniu [1].

Projekt Regentif

Politechnika Krakowska razem z instytucjami z Hiszpanii, 
Włoch i Holandii, uczestniczyła w latach 2003 — 2006, w ra-
mach 5. Programu Ramowego UE, jako partner w projekcie 
Regentif (Sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie rege-
neracji starych obiektów przemysłowych), mającym na celu 
stworzenie, przetestowanie i transfer metodologii wspomaga-
jącej innowacyjne myślenie w zakresie regeneracji starych te-
renów i obiektów przemysłowych w Europie. Kluczem inno-
wacyjności projektu Regentif [2] jest metodologia iteracyjna, 
łącząca zaawansowane ujęcia oceny technicznej (stanu infra-

struktury, stanu środowiska), z aspektami nietechnicznymi 
(uprawomocnionymi metodami angażowania interesariuszy 
we wspólne oddolne projektowanie użytkowania terenu i jego 
infrastruktury, badaniem przez działanie, uczeniem się, edu-
kacją osób dorosłych i zarządzaniem wiedzą).

Metodologia Regentif, opierając się na pogłębionym studium 
połączenia tych dwóch aspektów, dąży do likwidacji ujem-
nych skutków dezindustrializacji, takich jak szkody w śro-
dowisku, degradacja urbanistyczna, osłabienie aktywności 
ekonomicznej i problemy społeczne. Zastosowanie metodo-
logicznego podejścia Regentif może nie tylko poprawić or-
ganizacyjną stronę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale 
również polepszyć ich efekty, owocując stabilnym, wielokie-
runkowym rozwojem. Regeneracja opuszczonych obszarów 
przemysłowych może tworzyć nowe okazje i miejsca pra-
cy poprzez wprowadzenie nowych aktywności społecznych 
i ekonomicznych. Zintegrowane i spójne podejście do pro-
blemu regeneracji może zarówno przyśpieszyć proces odno-
wy użytkowania terenu, jak też korzystnie wpłynąć na roz-
wój przemysłu budowlanego i usług, które byłyby wciągnięte 
w proces regeneracji [1]. Konferencja Regentif: „Od terenów 
poprzemysłowych do …”[3], zorganizowana w czerwcu 2006 
roku w Krakowie, miała za zadanie rozpoznanie polskich od-
powiedzi na sześć wymiarów regeneracji Regentif, przegląd 
zagranicznych i polskich doświadczeń oraz pozytywnych 
i negatywnych przykładów wdrożenia.

Konferencja Regentif

W dniach 30 maja — 1 czerwca 2007 r. Katedra Architek-
tury Środowiskowej Politechniki Krakowskiej zorganizowała 
2. Konferencję Regentif: „Rewitalizacja miast poprzez rege-
nerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra prakty-
ka”. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, a referaty wy-
głosiło 36 badaczy z różnych dziedzin, których prezentacje 
skupiały się na kilku zagadnieniach. Konferencja została po-
dzielona na sześć bloków tematycznych: 

1)  polskie i zagraniczne doświadczenia w inwentaryzacji 
terenów poprzemysłowych; 

2) utworzenie bazy terenów poprzemysłowych w Polsce; 
3) lokalne programy rewitalizacji; 
4) dobre praktyki rewitalizacji w Polsce; 
5) dobre przykłady zagraniczne; 
6) metodologie i techniki rewitalizacyjne. 

Konferencja stawiała sobie trzy następujące cele.
1. Rozpoznanie zasobu terenów poprzemysłowych w Polsce, 
zebranie informacji o istniejących opracowaniach, metodach 
zbierania danych i tworzenia baz danych, oraz o innowacji 
w tym zakresie. Projekt Regentif wykazał, że w żadnym kra-
ju partnerskim nie działa aktualna i kompletna baza danych 
o zasobie terenów poprzemysłowych, chociaż powszechnie 
jest podzielana opinia o potrzebie zbudowania takiej bazy 
danych. Jednym z pytań, jakie organizatorzy chcą postawić 
zaproszonym i zarejestrowanym uczestnikom konferencji 
jest pytanie o racjonalność wystąpienia z wnioskiem o reali-
zację projektu, który miałby za zadanie ujednolicenie syste-
mu zbierania danych o terenach poprzemysłowych w Polsce 
i stworzenie zrębów bazy takich danych.

1) Międzynarodowy Komitet Konserwacji Dziedzictwa Przemysłowego 
(The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage 
— TICCIH), który powstał w 1973 r. określa powody i cele przyświecające 
konserwacji zabytków techniki, a w swoich deklaracjach próbuje stworzyć 
wytyczne do postępowania (np. Niżnietagilska Karta Dziedzictwa Przemy-
słowego (Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage) z 2003 r., która 
podaje m.in. definicję tego dziedzictwa). Polska Grupa Narodowa działała
w TICCIH od końca lat 70., zaś Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Prze-
mysłowego TICCIH istnieje formalnie od 1999 r. 
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2. Poznanie innowacji w zakresie rewitalizacji terenów po-
przemysłowych w kraju i na świecie. Problematyka terenów 

poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych jest nader 

złożona i zróżnicowana, co powoduje konieczność indywidu-

alnego podejścia do każdego przypadku. Wynika stąd różno-

rodność rozwiązań nie tylko technicznych (dotyczących np. 

sposobów dekontaminacji skażonego terenu, rozbiórki insta-

lacji czy obiektów inżynierskich), ale także metodologicz-

nych, odnoszących się do organizacji procesu rewitalizacji.

3. Pokazanie udanych przykładów dobrej praktyki w tym za-

kresie. Problematyka nowego użytkowania terenów poprze-
mysłowych jest wszechobecna w Europie. Stąd każda nowa 
realizacja jest przedmiotem zainteresowania i może stać się 
wzorcem wyznaczającym pewien standard w postępowaniu 
rewitalizacyjnym. Ocena konkretnego rozwiązania jest za-
daniem złożonym, ponieważ kryteria, które mogą stać u jej 
podstaw są bardzo zróżnicowane. Sam sukces ekonomiczny 
nie może jednak być podstawą uznania rozwiązania za bez-
względnie dobre. Konieczne jest uwzględnienie w rozwiąza-
niu kryteriów odnoszących się do aspektów nietechnicznych, 
takich jak rola społeczeństwa obywatelskiego, społeczności 
lokalnej, historii, pamięci zbiorowej itd., itp.

Warsztaty EASW™ w Bolesławiu 

Istotnym wyróżnikiem konferencji były, zorganizowane na 
jej zakończenie, warsztaty mające na celu wzbudzenie świa-
domości społeczności lokalnej w zakresie przyszłego wyko-
rzystania terenów poprzemysłowych. Zgodnie z ideą projek-
tu Regentif, partycypacja interesariuszy stanowi ważny, choć 
dotąd niezauważany i niedoceniany element w procesie prze-
kształceń. Warsztaty na temat przyszłego zagospodarowa-
nia terenów poeksploatacyjnych w gminie Bolesław zostały 
przeprowadzane techniką Europejskiego Warsztatu Budzenia 
Świadomości i Tworzenia Scenariuszy (European Awareness 

Scenario Workshop — EASW™) [5]. Było to również wyra-
zem propagowania idei i kontynuacji praktyki projektu Re-
gentif, bowiem wdrożeniu projektu w Stalowej Woli w 2006 
r. służyło pierwsze w nowych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej zastosowanie EASW [6]. 

Spotkanie warsztatowe, poprzedzone wizytą w terenie po-
flotacyjnych stawów osadowych i  w okolicy Ujkowa koło
Olkusza, zostało zorganizowane w dniu 1 czerwca 2007 r. 
w Staropolskim Dworku w Krzykawce. Celem warsztatów 
było wypracowanie wizji przyszłego użytkowania terenów 
i obiektów infrastruktury zakładów górniczo–hutniczych 
— ZGH „Bolesław” oraz współtworzenie oryginalnych i kre-
atywnych scenariuszy rozwoju. W zamierzeniu wizja ta może 
być istotną pomocą dla władz ZG–H oraz lokalnego samorzą-
du w przygotowaniu programu i strategii rewitalizacji tego 
terenu.

W warsztatach wzięły udział 52 osoby — przedstawiciele 
władz lokalnych (w tym wójt gminy Bolesław oraz burmistrz 
miasta Bukowno), przedsiębiorcy, reprezentanci oświaty, 
kultury, mediów oraz mieszkańcy, zainteresowani rozwo-
jem swojego regionu. W warsztatach uczestniczyli również 
uczniowie gimnazjów, którzy żywo angażowali się w dysku-
sje i przedstawiali swoje pomysły.

Wizja, która powstała w wyniku warsztatów, jest wizją z per-
spektywy dwudziestu lat naprzód, tj. roku 2027. Trudno mó-
wić o jej zdecydowanym charakterze, czy przesądzać o jej 
realizacji. Istotne w tym wypadku jest nie tyle konkretne 
osiągnięcie planistycznego zapisu programowego, ile roz-
poczęcie możliwie szerokiego procesu myślenia i dyskusji 
o wskazanym terenie. Myślenia i dyskusji, które przyczynią 
się do pobudzenia świadomości i generowania postaw oby-
watelskich w zainteresowanej społeczności lokalnej.
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Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa KRAJOBRAZ 

ZBUDOWANY NA WĘGLU 

— Intelektualna i artystycz-

na perspektywa różnorodno-

ści krajobrazów w regionach poprzemysłowych odbędzie 
się 15 maja 2008 r. w Katowicach. Jej celem jest zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na problematykę ładu przestrzennego, 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz rewitali-
zacji obszarów miejsko-przemysłowych.
Konferencja jest częścią projektu Od Karbonu do krajobrazu 

postindustrialnego — zapis zmian utrwalony poprzez wi-

zję artystyczną i analizę naukową (COAL), realizowanego 
w ramach Programu Unii Europejskiej Kultura 2007–2013. 
Ten nietypowy Projekt jest prowadzony przez artystów i na-
ukowców z Nord–Pas de Calais, Zagłębia Ruhry i Górnego 
Śląska. Zmiany w krajobrazie to wspólny mianownik tych re-
gionów „zbudowanych na węglu”, w których szybkiemu roz-
wojowi przemysłu i gwałtownej urbanizacji nie zawsze towa-
rzyszyła troska o środowisko. Obecnie na Śląsku krajobraz 
przemysłowy staje się poprzemysłowym, a tym przekształce-
niom towarzyszą trudne problemy środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne, których odbiciem staje się architektura krajo-
brazu. Warto zwrócić uwagę społeczeństwa na te problemy i 
ich związki z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego.
Do udziału w Konferencji zapraszamy naukowców i artystów, 
przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, in-
westorów i wszystkich zainteresowanych stron.
14 maja 2008 r. w Rondzie Sztuki w Katowicach odbędzie się 
wernisaż wystawy .„W.Ę.G.I.E.L. – wystawa sztuki” przy-
gotowanej w ramach projektu COAL, która następnie będzie 
prezentowana w Niemczech i we Francji.
Więcej informacji na stronie internetowej Projektu www.co-

alexpo.eu
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