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Praca jest poświęcona geograficznymuwarunkowaniom roz-
woju turystyki w regionie Zalewu Wiślanego. Przedstaw-
ionofizycznogeograficzneuwarunkowania kształtującewalory
przyrodniczeoraz zaryshistorii determinującejwalory antro-
pogeniczne. Wpracy zawarto także charakterystykęgłównych
walorów turystycznych regionu. Opis głównych cech fizy-
cznogeograficznych stanowi wstęp dowskazania walorów
przyrodniczych, związanych z położeniem geograficznym,
które wraz z krótkim, ze względu na formę tekstu zarysem
walorów antropogenicznych decydują o atrakcyjności i roz-
woju turystyki w regionie.
K E YWORD S
ZalewWiślany, walory przyrodnicze, walory antropogeniczne,
turystyka

1 | HISTORIA REGIONU WOKÓŁ ZALEWU WIŚLANEGO
Pierwsze wzmianki świadczące o obecności człowieka na terenach wokół Zalewu Wiślanego pochodzą z późnego
paleolitu (ok. 14000-8000 lat p.n.e.). Cofnięcie się lądolodu skandynawskiego sprawiło, że ludność migrowała na
północ. Tereny te początkowo zamieszkiwane były przez kulturę świderską (ok. 10600-9600 lat p.n.e.), następnie
kulturę kundajską (ok. 8000-5000 p.n.e.). Ludy te, głównie zajmowały się polowaniem zwierząt oraz rybołówstwem.
Kolejne lata to dominacja kultury łużyckiej, głównie w epoce brązu (ok. 1500 lat p.n.e.). Na bazie kultury łużyckiej
już w epoce żelaza na terenach wokół ZalewuWiślanego wykształciły się kultura pomorska (ok. 700-300 lat p.n.e.)
oraz kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (ok. 600-100 lat p.n.e.). Dla obu kultur charakterystyczne były lokalne
obrządki pogrzebowe, techniki lepienia naczyń oraz wypas zwierząt. Następne lata to okres wpływów rzymskich.
Kolejna kultura, która rozwijała się na tych ziemiach w okresie od I do Vwieku to kultura wielbarska (gocko-gepidzka),
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głównie składająca się z plemion germańskich którzy osiedlili się na Pomorzu Gdańskim. Po opuszczeniu Gotów rejonu
ujścia Wisły tereny te zostały opanowane przez Estów, którzy zajęli pobliski Półwysep Sambijski. Estowie na tym
obszarze, głównie handlowali bursztynem (Wendt, 2010;Wendt, Bógdał-Brzezińska, 2018). Już w VI wieku n.e. ziemie
położone w dolnym bieguWisły stały się terenem ekspansji plemion starosłowiańskich napotykających na terenie delty
Wisły namigrujące z półwyspu Sambijskiegowzdłuż linii ZalewuWiślanego plemiona pruskie. Pierwsze znane ślady
osadnictwa datowane są na IXw. n.e., a najbardziej znanym ośrodkiem było legendarne Truso, z centrum handlowym nie
tylko krainy Estów, lecz znanym na południowymBałtyku, w Skandynawii i w Rzymie, jako kres szlaku bursztynowego
(Olszewski-Strzyżowski, Wendt, 2018). W następnych wiekach następcami Estów byli Prusowie (P. Kaczanowski, J.
Kozłowski, 1998).

Pruskie plemiona zasiedlały pięć regionówwokół dzisiejszego ZalewuWiślanego, były to: Pomezania, Pogezania,
Warmia, Natangia oraz Sambia. Plemiona te cechowały się przywództwemwodza oraz lokalnej starszyzny. Zajmowali
się głównie rolnictwem, hodowlą zwierząt jak również zbieractwem leśnym. Prusowie słynęli z pogaństwa orazmiejsc
poświęconym bóstwom, tzw. „święte gaje”. Wierzyli, że ogień oraz kontakt ze zmarłymi pomaga imw codziennym życiu.
Polscy władcy próbowali podporządkować sobie tereny pruskie. Ze wsparciemwładz polskich dokonano próby chrys-
tianizacji Prus przez biskupa praskiegoWojciecha w 997 roku. Prusowie jednak odrzucili przejście na chrześcijaństwo, a
samego biskupa zabili na swoich terenach. Zakon Krzyżacki rozpoczął w 1230 roku podbój ziem pruskich. Rozpoczęto
podbijanie Pomezanii, które doprowadziło dowybuchu I powstania pruskiego przeciwko Krzyżakom przez pomorskiego
księcia Świętopełka (Wendt, 1999). W kolejnych latach Krzyżacy objęli terenywzdłuż prawego brzeguWisły, tereny
wokółMierzeiWiślanej oraz Półwysep Sambijski. Doprowadziło to Prusy do podporządkowania sięwładzy zwierzchniej
Zakonu Krzyżackiego. W 1440 roku na tych terenach powstał Związek Pruski wwyniku konfliktu pomiędzy państwem
krzyżackim a miejscową społecznością. Członkowie Związku Pruskiego domagali się większych praw i przywilejów.
W 1454 roku przedstawiciele Związku Miast Pruskich zwrócili się do króla Kazimierza IV Jagiellończyka, aby objął
Prusy pod swoje panowanie co doprowadziło do początkuwojny trzynastoletniej (1454-1466). Wojna zakończyła się
negocjacjami oraz II traktatem pokojowymwToruniu, który zakładał przyłączenie Prus Królewskich do Polski. Od lat
1519-1521wybuchła kolejna wojna polsko-krzyżacka, powodem były żądania Krzyżaków do zwrotu Prus Królewskich.
Wojna ta zakończyła się Hołdem Pruskimwwyniku którego Księstwo Pruskie zostało przekształcone jako lenno Polski.
Do 1657 roku Prusy Książęce pozostawało lennemKrólestwa Polskiego do czasu gdy tereny te zostały opanowane
przez Szwedówwwojnie polsko-szwedzkiej, któramiałamiejscew latach (1621-1626). Konflikt zakończył się rozejmem
wAltmarku, w którym Szwedzi otrzymali wszystkie porty wokół ZalewuWiślanego, takie jak: Elbląg, Tolkmicko. Jedynie
Fromborkwraz z Braniewem należały do KsięstwaWarmińskiego (1466-1772). Wwyniku I rozbioru Polski w 1772
roku Prusy zaanektowały Prusy Książęce oraz Warmię. W latach od 1772-1918 tereny te należały do Królestwa
Pruskiego, a od 1871 rokuwchodziły w skład CesarstwaNiemieckiego (Wendt, 2006; Plis, 2010). Po przegranej przez
Niemcy Iwojny światowejwwyniku traktatuwersalskiego terenywokół ZalewuWiślanego pozostaływNiemczech jako
prowincja PrusyWschodnie, z wyjątkiem polskiegowojewództwa pomorskiego (tak zwanego „korytarza polskiego”),
który oddzielał Niemcy od PrusWschodnich. W latach 1920-1946 ZalewWiślany został podzielony pomiędzy Niem-
cami aWolnymMiastemGdańsk. 1 września nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę w porozumieniu ze Związkiem
Radzieckim. 2 września 1939 roku rozpoczęła się budowa niemieckiego obozu koncentracyjnego Sttuthof. Naziści
wybrali to miejsce do budowy zbrodniczego obozu ze względu na małą liczbę mieszkańców. Teren otoczony był od
południa i wschodu ZalewemWiślanym, co skuteczniemaskowało działalność samego obozu. W okresie od stycznia
domarca 1945 rokumiała miejsce wielka ucieczka ludności niemieckiej przed Sowietami po zamarzniętym Zalewie
Wiślanym tzw. „Operacja Hannibal”(ryc. 1). Jedyną drogą ucieczki na zachód było przejście przez lodową taflę Zalewuw
kierunkuMierzeiWiślanej, jednak wwyniku złych warunków pogodowych i bombardowańwiele niemieckich cywilów
zginęło w lodowatej wodzie.
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F IGURE 1 Ucieczka ludności niemieckiej po zamarzniętym ZalewieWiślanymw 1945 roku. Źródło: www.ro.com.pl

Od 1945 roku wschodnia część Zalewu należy do Rosji (dawniej Związku Radzieckiego) a wschodnia do Polski
(Wendt, 2007). Po 1945 roku po wysiedleniu Niemców, na tereny Zalewu zaczęła napływać ludność ze wschodu.
Przybysze oswoili lokalne tradycję i zwyczaje Zalewu (Haffner, 1996). Obecnie planowany jest projekt przekopuMierzei
Wiślanej łączący ZalewWiślany z Zatoką Gdańską, który w swoim zamyśle ma uniezależnić Polskę od Rosjan. Od 2006
roku Rosjanie blokują wpływania polskich statków przez Cieśninę Pilawską co spowodowało determinację polskich
władz do projektu przekopuMierzei, którymiał mieć 1,1m długości, 80m szerokości i do 5metrów głębokości. Koszt
całego projektu szacowany jest na około 880milionów złotych. Dnia 24 lutego 2017 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski
uchwalił specustawę w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, a Prezydent RP Andrzej Duda 3 kwietnia ją podpisał.
Prawdopodobne miejsce powstania przekopu to miejscowość Nowy Świat (www.tvn24bis.pl). Ewentualny przekop
umożliwi połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską stwarzając dogodne warunki dla rozwoju żeglarstwa i
turystyki wodnej, ograniczonej do tej pory przez konieczność pokonywania cieśniny Pilawskiej znajdującej się pod
kontrolą Rosji (Wendt,Wiskulski, 2017).

2 | BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU
Tereny ZalewuWiślanego położone są na prekambryjskiej PlatformieWschodnioeuropejskiej w obrębie Obniżenia
Perybałtyckiego. Elementy krystalicznego podłoża leżą na głębokości ok. 3,5 km, zbudowane głównie z granitów.
Zbudowane są z sedymentacji osadów w okresie paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Miąższość samych utworów
czwartorzędowych jest zróżnicowana, dochodząca do 50metrów (Mojski, 1984). W okresie holocenu obszar podlegał
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procesom denudacyjnym, w których dominowała erozja oraz procesy akumulacyjne. Teren charakteryzuje utwory
średnio i dobrze przepuszczalne, głównie piaski luźne i słabogliniaste (Cymerman, 2004).

F IGURE 2 Położenie fizycznogeograficzne ZalewuWiślanego. Źródło: opracowanie własne na podstawie J.
Kondracki, 2000.

Obszar fizycznogeograficzny (Kondracki, 2000) terenówwokół ZalewuWiślanego znajduje się na pograniczu trzech
mezoregionów: od północy-MierzejaWiślana, od zachodu- ŻuławyWiślane i od południa-Wybrzeże Staropruskie (ryc.
2). Aktualne ukształtowanie terenu jest wynikiem procesówmorfogenetycznych oraz antropogenicznych (m.in. tworze-
nie nasypów, skarp). Wpływ na rzeźbę terenumiała działalność lądoloduw okresie plejstoceńskim. Ukształtowanie
w zróżnicowaniu hipsometrycznymwynoszą od 0m do 49,5m n.p.m. Maksymalnawysokość znajduję się naMierzei
Wiślanej (Wielbłądzi Grzbiet) a najmniejsza przy strefie brzegowej samego ZalewuWiślanego.

Rzeźba terenu, klimat, roślinność, zbiorniki wodne, rodzaj skał macierzystych i działalność człowiekamają duży
wpływ na kształtowanie się czynników glebotwórczych. Głównie dominują gleby brunatne, które charakteryzują się
dobrą jakością dla rolnictwa oraz zaliczane są do III i IV klasy bonitacyjnej. Na obszarze występują również gleby
bielicowe, mady oraz gleby hydrogeniczne- torfowe i murszowe (Uziak, Klimowicz, 2000).

3 | KLIMAT I WODY
Wpływ na kształtowanie się lokalnego klimatu w dużej mierzę zależy od rzeźby terenu, szaty roślinnej, rodzaju gruntów
orazmiejscowychwód ZalewuWiślanego. Jest to obszar nie najcieplejszy w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi
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7,5 ◦C.Miesiącem najchłodniejszym jest styczeń - średnia temperatura ok. -2 ◦C. Najcieplejszymmiesiącem jest lipiec -
średnia temperatura ok. 18 ◦C (pl.climate-data.org). Na obszarze dominują wiatry w kierunku południowo-zachodnim,
najczęściej wiejące z sektora północnego. Wpływ na zmiany pogodyma same położenie obszaru, które jest wmiejscu
ścierania się mas powietrza kontynentalnego. Sam region charakteryzuje duże usłonecznienie (ok. 7,5 h w lecie). Średni
opad roczny wynosi ok. 600mm. Duże sumymiesięczne opadówwystępują w lipcu ok. 80mm,minimalne zaś w lutym
ok. 20 mm. Opady letnie przeważają nad zimowymi w ciągu całego roku. Przy terenach wokół Zalewu odnotowuję
się 150 dni z opadem w ciągu roku. Pokrywa śnieżna jest nietrwała, występuje głównie w okresie od listopada do
kwietnia i utrzymuję się ok. 70 dni w ciągu całego roku. Okres wegetacyjny trwa ok. 210-220 dni (Kaczorowska, 1962).
Na terenach wokół ZalewuWiślanego w wyniku samego ukształtowania terenu oraz warunków wilgotnościowych
występująmgły, szczególnie przy samej strefie brzegowej oraz strefie podmokłych terenów. Wokresie wiosenno-letnim
przez ok. 25 dni może pojawić się bryza morska. Istotnym elementem mającym wpływ na lokalny mikroklimat jest
występowanie lasów, któremogą zmniejszać prędkość wiatru.

Głównym czynnikiem, którymawpływ na klimat ZalewuWiślanego jest ukształtowanie terenu, a w dużej mierze
obecnośćWysoczyzny Elbląskiej. Ta, charakteryzuje się stromymi zboczami oraz wysokością która przewyższa otacza-
jące tereny. Drugim czynnikiem wpływającym na lokalny klimat jest zróżnicowanie właściwości podłoża. Oba te
elementymają wpływ na cyrkulację powietrza w granicznej warstwie atmosfery nad Zalewem (Bolałek, 2018).

Hydrologia ZalewuWiślanego charakteryzuje się tym, że obszar ten graniczy zMorzem Bałtyckim oraz Zatoką
Gdańską. Zalew połączony jest Cieśniną Pilawską, która jest położona między dwiema częściami Mierzei Wiślanej.
Cieśnina ta łączy Zalew z wodami Morza Bałtyckiego. Powierzchnia wynosi 838 km2 , średnia głębokość 2-3 m,
maksymalna głębokość po stronie polskiej 5,1 m, długość Zalewu to ponad 90 km (Schiewer, 2008). Powierzchnia
zlewiska wynosi 23870,6 km2 (Szymkiewicz, 1992). Zasolenie wg. danych zWIOŚ Elbląg zawiera od 0,5 do 5%. Samo
zasolenie jest nie równomierne przez wlewywódmorskich przez Cieśninę Pilawską, zatem zasolenie będzie wyższe w
północnej części Zalewu niż na jego południowej części. Największą rzeką wpadającą do Zalewu jest Pregoła, która
stanowi 63% całego obszarowego zlewiska samego Zalewu Wiślanego. Pasłęka jest to druga rzeka, która wpada
do zlewiska Zalewu. Pozostałymi ciekami uchodzącymi do Zalewu po stronie polskiej są rzeka Elbląg, Szkarpawa,
Nogat, Narusa, Bauda oraz Tuga, a po stronie rosyjskiej dorzecze rzeki Świeżej. Sieć hydrograficzna zlewiska Zalewu
jest niejednostajna. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Stan ekologiczny określany jest jako zły, głównie przez
zasilanie wód z punktowych źródeł Zalewu przez substancje biogenne, które powodują eutrofizację zbiornika. Cechą
charakterystyczną są szybkie zmiany poziomuwodyw Zalewie dochodzącymi nawet do 1,5mw ciągu dnia. Głównym
napędem tego zjawiska jestwiatr. Zdarza sięwPolsce, żew typologiiwódZalewWiślany zalicza się dowodyprzejściowej
o charakterze laguny. Wczęści nadzalewowejwystępują poldery otoczone groblamiwcelu ochronyokolicznych terenów
przed zalaniem. Okresowowystępują cofki z ZalewuWiślanegowwyniku spiętrzającej się wody przez silny wiatr od
północy, co powoduje zalewanie nadzalewowychmiejscowości m.in. Wyspy Nowakowskiej (Cieśliński, 2011).

4 | FLORA I FAUNA REGIONU JAKO WALOR TURYSTYCZNY
Szata roślinna w dużej mierze zależy od bytowania konkretnych gatunków, ich zbiorowisk, migracji oraz przystosowania
się do warunków zmian działalności człowieka na danym terenie. Na badanym terenie ZalewuWiślanego dominują
zbiorowiska leśne m.in. dęby, buki, brzozy, lipy, olsze, świerki oraz sosny. Na danym terenie można zaobserwować
rozwój łęgu olszowo - jesionowego. Występuje tu liczna roślinność bagienna i przybrzeżnam.in. szuwary czy turzyca
pospolita. Roślinność na danym obszarzemawpływ nawarunki bioklimatyczne, produkcję tlenu, absorpcję dwutlenku
węgla, ochronę przed erozją, na warunki życia dla zwierząt oraz funkcję ochronną terenów podmokłych. Unikatowym
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elementem szaty roślinnej danego obszaru są przestrzenie, gdzie porasta las sosnowy. Został on sztucznie zalesiony ze
względu na stabilizację piaskówwydmowych tak, żeby przeciwdziałał jegowywiewaniu przez wiatr. Świat zwierzęcy
badanego terenu jest bardzo bogaty w gatunki wodne i lądowe. Rybostan ZalewuWiślanego to głównie gatunki słod-
kowodne takie jak leszcz, okoń, płoć, jaź, jazgarz czy ukleja pospolita. Z ryb morskich występuję ciosa oraz rzadko
spotykany parposz. Z płazów najliczniej dominuje ropucha szara, ropucha paskówka, traszka zwyczajna oraz kilka
gatunków żab. Gady to padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata i jaszczurka zwinka. Wśród ptaków czołową
rolę odgrywają kormorany, czapla siwa, gęgawy, ohary, cyranki, bociany białe, łabędzie krzykliwe. Zimą zimują spore
stada bernikli kanadyjskiej. Spośród ssaków dominują borsuki, bobry, jenoty, krety, lisy, kuny, wydry, wiewiórki, dziki,
zające, sarny, łosie, daniele, norki oraz nietoperze. Wwodach ZalewuWiślanegomożna spotkać pijawki, kraby, krewetki
bałtyckie. Wśród owadówmożna zaobserwować trzmiela ziemnego, żuka leśnego, komary oraz szerszenia europe-
jskiego. Spośródmotyli najbardziej charakterystycznym gatunkiem tych ziem jest modraszek ikar. Oprócz tegowśród
mięczaków najbardziej spotykanym gatunkiem jaki można spotkać to ślimak winniczek. Wśród strefy przybrzeżnej
można spotkać również wiele gatunkówmałżm.in. piaskołaza czy rogowca bałtyckiego (Rychter et al., 2011).

5 | PRZYRODNICZE WALORY TURYSTYCZNE
Walory turystyczne określane są jako część środowiska kulturowego i przyrodniczego, którego podstawowym celem
jest generowanie ruchu turystycznego. Walory te powinny być elementem zainteresowania turysty podwzględem natu-
ralnym, które ukształtowały się bez ingerencji człowieka. Ważnym aspektemwalorów turystycznych jest odpowiednia
ich dostępność oraz dobre warunki infrastrukturalne (Warszyńska, Jackowski, 1978;Wendt, 2011; Ilies,Wendt 2015).
P. Zmyślony i A. Niezgoda (2003) definiują walory turystyczne tak, że dzięki swoim elementom środowiska naturalnego
oraz komponentom poza przyrodniczym stanowią one docelowy punkt wyjazdu każdego turysty.

Na badanym terenie dowalorów przyrodniczych głównie należy: obecność siedlisk, zalewy, jeziora, nadmorskie
wydmy, lasy mieszane i bagienne, ujścia rzek, starorzecza oraz eutroficzne zbiorniki wodne. Obszar ZalewuWiślanego
charakteryzuję się okazałymotoczeniemprzyrodniczym. Główna część ZalewuWiślanego jest objęta dwoma obszarami
Natura 2000. Pierwszy to specjalny obszar ochrony siedlisk (ZalewWiślany i MierzejaWiślana), a drugi to obszar ptasi
(ZalewWiślany). Ponadto teren jest położonywObszarze ChronionegoKrajobrazu Rzeki Baudy, ParkuKrajobrazowego
„Wysoczyzna Elbląska”. W dalszym sąsiedztwie znajdują się: Obszar Chroniony KrajobrazuWysoczyzny Elbląskiej –
Wschód, Obszar Chronionego KrajobrazuWybrzeża Staropruskiego oraz Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina
Pasłęki (tab. 1).
TABLE 1 Formy ochrony przyrodywokół ZalewuWiślanego
Nazwa ochrony przyrody Lokalizacja/powierzchnia Cel ochrony przyrody
NATURA 2000 Zalew Wiślany
i Mierzeja Wiślana- obszar
„siedliskowy”

Polska część Zalewu oraz Mierzei
Wiślanej, powierzchnia 40 862, 67
ha

Ochrona różnorodności siedlisk
oraz utrzymanie szuwarów trzci-
nowych

NATURA 2000 ZalewWiślany- ob-
szar ptasi

Polska część ZalewuWiślanego gm.
Braniewo, Frombork , Elbląg, Tolk-
micko, KrynicaMorska, NowyDwór
Gdański, Sztutowo, powierzchnia
32224,10 ha

Ochrona obszarów lęgowych
ptaków
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Park KrajobrazowyWysoczyzna El-
bląska

"Mezoregion Wysoczyzny El-
bląskiej i Wybrzeża Staroruskiego
gm. Elbląg, Tolkmicko, Frombork,
Milejewo, powierzchnia 13 732 ha"

Ochrona lasów bukowych

Park Krajobrazowy Mierzeja
Wiślana

"Mezoregion Mierzei Wiślanej,
gm. Krynica Morska, Sztutowo,
powierzchnia 4410 ha"

"Ochrona lokalnego ptactwa,
wzniesień wydmowych oraz drzew"

Obszar Chroniony Rzeki Baudy Powiat braniewski i elbląski,
powierzchnia 16 677,8 ha

"Ochrona przyrzecza rzeki Baudy,
jego roślinności oraz chronienie
ekosystemów leśnych"

Obszar Chroniony Rzeki Nogat GminaMalbork "Ochronawalorów krajobrazowych
oraz lęgu ptactwa błotnego i wod-
nego"

Obszar Chroniony Rzeki Szkarpawy Mezoregion Żuław Wiślanych,
powiat nowodworski, powierzchnia
4 296,00 ha

"Ochrona bujnej roślinności
Szkarpawy oraz jej toru wodnego"

"Obszar Chroniony Wybrzeża
Staropruskiego"

Mezoregion Wybrzeże Staro-
pruskie, powierzchnia 1768,50
ha

"Ochrona strefy ujścia rzeki Pasłęki
i przybrzeżnej strefy Zalewu
Wiślanego"

"Obszar Chroniony Wysoczyzny
Elbląskiej-Wschód"

Gm, Tolkmicko,Młynary, Milejewo,
Frombork, powierzchnia 5805,90
ha

Ochrona lokalnej fauny i flory

Obszar Siedlisk Dolina Pasłęka powierzchnia 43307, 30 ha "Ochrona ostoi bobrów na rzece
Pasłęka oraz jej strefy przyrzecza"

"Rezerwat przyrody Zatoka
Elbląska"

"Zatoka Elbląska, Wyspa
Nowakowska, powierzchnia
723,5 ha"

"Ochrona ptactwawodnobłotnego"

"Rezerwat przyrody Ujście Nogatu" "Powiat elbląski, gm, Elbląg, Tolk-
micko, powierzchnia 356,72 ha"

"Ochrona ptaków oraz ich siedlsik"

"Rezerwat przyrody Buki
Wysoczyzny Elbląskiej"

Powiat elbląski, gm, Elbląg, Tolk-
micko, powierzchnia 93,73 ha

Ochrona leśnej roślinności

"Rezerwat przyrody Kadyński Las" "Powiat elbląski, gm, Tolkmicko,
powierzchnia 8,11 ha"

"Ochrona wiekowych dębów,
buków oraz jesionów"

"Rezerwat przyrody Cielętnik" Gmina Braniewo, powierzchnia
3,16 ha

"Ochrona ekosystemumokradeł"

"Rezerwat przyrodyKąty Rybackie" "Mezoregion Mierzei Wiślanej,
powierzchnia 102,54 ha"

"Ochrona lęgowa kormoranów i
czapli siwej"

Pomniki przyrody "40 sztuk (głównie buki pospolite i
dęby szypułkowe)"

"Ochrona cennych elementów
środowiska przyrodniczego"

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.parkmierzeja.pl, www.encyklopedia.warmia.mazury.pl

Obszar NATURA 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana zajmuję polską część zalewu przymorskiego wraz z
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Mierzeją, która oddziela go odMorza Bałtyckiego. Ostoję charakteryzuje bogactwo różnorodności siedlisk wodnych,
torfowiskowych, bagiennych i wydmowych. Na terenie obszaru stwierdzono 27 gatunków ptaków oraz 40 gatunków
roślin objętych ścisłą ochroną.

NATURA 2000 ZalewWiślany- obszar ptasi jest ostoją co najmniej 27 gatunków, które są pod ochroną Dyrektywy
Ptasiej. Celem tego obszaru jest ochrona przed wyginięciemwystępujących tutaj dzikich ptaków i przeciwdziałaniu ich
odławianiu i zabijaniu. Najpopularniejsze gatunki jakie są pod ochronąw ostoi tom.in. czapla siwa, ohary, kormorany
oraz w okresie zimowym bernikla kanadyjska, która jedynie w Polsce zimuje właśnie w tym terenie (M. Zakrzewska,
2009).

Park KrajobrazowyWysoczyzna Elbląska utworzony został 26 kwietnia 1985 roku na mocy uchwały przez wo-
jewodę elbląskiego. Jest to obszar nie tylko urozmaicony, ale także zielony i urodziwy. Duża część parku porośnięta
jest lasami liściastymi z przewagą dębu i buka. Są też klony, jesiony, olsze i graby. Charakterystyczne dla parku jest
występowanie roślinności górskiej m.in. żebrowca górskiego. Gatunkami fauny Parku są przede wszystkimwilki, jelenie,
łosie, daniele i sarny. Najwyższe wzniesienie to Srebrna Góra (198,5m n.p.m.).

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana zlokalizowany na obszarze gmin Krynica Morska i Sztutowo został ut-
worzony w 1985 roku w celu ochrony unikatowych piaszczystych plaż oraz potężnych wałów wydmowych pokry-
tych lasem sosnowym. Charakterystyczne dla Parku jest najwyższe wzniesienie Wielbłądzi Garb (49,5 m n.p.m.)
(www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl).

Na terenie wokół ZalewuWiślanego znajduje się pięć ObszarówChronionego Krajobrazu i są tomiędzy innymi:
Rzeka Baudy, Rzeka Nogat, Rzeka Szkarpawy,Wybrzeże Staropruskie orazWysoczyzna Elbląska-Wschód. Wewszyst-
kich występujących tutaj obszarach chronionego krajobrazu podstawowym celem jest ochrona rozcięć erozyjnych rzek
oraz całego środowiska wodnegowraz z otaczającą ich roślinnością (www.zalewwislany.pl). Rezerwaty przyrody Zatoka
Elbląska oraz Ujscie Nogatu są rezerwatami fauny. Ich celem jest utrzymanie zróżnicowanego ptactwa wodno-błotnego
m.in. kaczek, mew, czapli siwej czy błotniaka stawowego oraz ich siedlisk (www.zalewwislany.pl). BukiWysoczyzny
Elbląskiej i Kadyński Las to rezerwaty należące doNadleśnictwa Elbląg. W obu rezerwatach ochronie podlegają stare
wiekowe buki oraz dęby www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl). Cielętnik położony około trzech kilometrów od
ZalewuWiślanegow okolicachwsi Stępień jest rezerwatem utworzonymw1954 rokuw celu zachowania torfowisk
oraz dużej liczebności brzozy niskiej która licznie występuję na terenie rezerwatu (www.mojezulawy.pl).

Rezerwat Kąty Rybackie jest zlokalizowany naMierzeiWiślanej. Jest to rezerwat ornitologicznyw którymwys-
tępuję największa kolonia kormoranów. Obecnie jest to najpopularniejszy i najatrakcyjniejszy walor przyrodniczy w
Polsce (www.parkmierzeja.pl). Ponadto na terenach Zalewu znajduję sięwiele pomników przyrody głównie są to drzewa
oraz głazy narzutowe. Powszechnie znanym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy „Bażyńskiego” liczący ponad 700
lat w Kadynach oraz głaz narzutowy „Święty Kamień” w okolicach Tolkmicka, który w odległych czasach był obiektem
kultu (www.mojemazury.pl).

Teren ZalewuWiślanego charakteryzuje się wielkim i bogatym zróżnicowaniem potencjału środowiska przyrod-
niczego, który zachował swój naturalny i pierwotnych charakter oraz krajobraz. Region kładzie duży nacisk na ochronę
prawną lokalnego ptactwa, wybrzeża, roślinności leśnej, torfowisk jak również fauny żyjącej w Zalewie. Celem ochrony
przyrody Zalewu Wiślanego jest utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, jak również dbanie o jego
różnorodność siedliskową i utrzymanie jej ciągłości.
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F IGURE 3 Plaża „Srebrna Riwiera” w Kadynach. Źródło: zbiór własny.

6 | WALORY ANTROPOGENICZNE
Dowalorów antropogenicznych (kulturowych) głównie zalicza się obiekty, które zostały stworzone dzięki działalności
człowieka. Walory te dzielimy na: zabytki (architektoniczne i archeologiczne), muzea, imprezy współczesno-kulturalne
orazmiejsca religijne (ośrodki kultu). Walory antropogeniczne generują istotne zainteresowanie potencjalnych turystów
(Kurek, 2008;Wendt, 2011). Frombork słynie zeWzgórza Katedralnego (ryc. 4), który składa się zmuru obronnego z
sześcioma basztami i dwiemawieżami. NaWzgórzu Katedralnym znajduję się katedra, MuzeumMikołaja Kopernika,
Pałac Biskupi,Wieża Radziejowskiego orazWieża Kopernika. Innymi waloramimiasta jest wieża wodociągowa z XV
wieku, Baszta Żeglarska oraz liczne kościoły. Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych obszaru jest gotycka
Bazylika archikatedralnaWniebowzięcia NajświętszejMaryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku zbudowanawXIV
wieku. W archikatedralnym zbiorze znajduję się średniowieczne ręcznie malowane epitafia duchownego Bartłomieja
Boreschowa z 1426 roku orazMikołaja Kopernika z 1735 roku. W środku kościoła znajduje się ołtarz z XVII wieku,
który posiada elementy z czarnego i różowego marmuru. W bazylice zachwyca także kaplica św. Jerzego, kaplica
Zbawiciela, obraz kultu bł. Doroty zMątowów oraz charakterystyczne organy z lat 1683-1686. Od roku 1967 roku z
inicjatywy Leona Batora i Jana Jargonia w archikatedrze odbywa się najstarszy w EuropieMiędzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej (Kuprjaniuk, 2008). W 1543 roku pochowany został w bazylice słynny polski astronomMikołaj
Kopernik. Ponadto 16 września 1994 roku wpisano obiekt na listę pomnika historii (Darmochwał, Rumiński, 1996).
Warto wspomnieć oWieży Radziejowskiego, która jest dawną dzwonnicą w której znajduję się licznie odwiedzane przez
turystów i jedynew regionie planetarium. Dodatkowymwaloremmiasta jest kanał kopernikowski z początku XIVwieku,
który dostarczał mieszkańcom Fromborka wodę pitną z rzeki Baudy. W roku 2015 przeszedł gruntowną rewitalizację
(www.warmia-info.pl).

Walorami kulturowymi w Braniewie są liczne kościoły między innymi (św. Trójcy, św. Antoniego, św. Krzyża)
oraz Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XIV wieku. Braniewo posiada wieżę po dawnym Zamku Biskupim z
gotycką kaplicą oraz zabytkowy dworzec kolejowy. DodatkowowBraniewie znajduję się założonyw 1959 rokuOgród
Zoologiczno-Botaniczny w którym jest jedyne zoowwojewództwie warmińsko-mazurskim dostępne do zwiedzania w
okresie od 1maja do 30 września (www.leksykonkultury.ceik.eu). Z kolei walorami Tolkmicka jest Kościół Świętego
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F IGURE 4 Wzgórze katedralne we Fromborku. Źródło: zbiór własny.

Jakuba Apostoła oraz KościółMatki Bożej Anielskiej (www.mazury.travel).
Walorem antropogenicznymKrynicyMorskiej jest przedewszystkim latarnia morska uruchomiona 25 sierpnia

1951 roku o wysokości 26,5 m, rzymskokatolicki kościół św. Piotra Apostoła i św. Franciszka oraz plac rozrywki dla
dzieci „Bajkolandia” ze słynnym domem do góry nogami. WKątach Rybackich znajduję się zabytkowy kościół św. Marka
orazMuzeumZalewuWiślanego. Wartowspomnieć, żewokół obszaru ZalewuWiślanego znajduję sięMuzeumStutthof
w Sztutowie, zespół pochylni na Kanale Elbląskim oraz historyczne cmentarze (www.polskieszlaki.pl).

Kadyny słyną głównie z barokowego kompleksu pałacowego z XVII wieku, Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych
Franciszkanów ( ryc. 5.) oraz plaży „Srebrna Riwiera” (ryc. 3), która w sezonie letnim jest często odwiedzana przez
turystów (www.polskieszlaki.pl).

Jednak najważniejszy z walorów antropogenicznych leży w sąsiedztwie regionu, na Żuławach. Masowemu turyście
Malbork kojarzy się przede wszystkim, jeśli nie jedynie z Zamkiem Pokrzyżackim, który w 1997r. został wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, jego licznymi imprezami, wystawami, koncertami, konferencjami
naukowymi i warsztatami. Jak informuje na swoich stronach Muzeum Zamkowe w 2014r. miało miejsce 31 takich
wydarzeń, w 2015r. do końca sierpnia sygnowanych jest 17 kolejnychwydarzeń (Wendt, 2016). AleMalbork, to poza
zamkiem także ratusz, fragmenty gotyckichmurówmiejskich oraz kościół podwezwaniem św. Jana Chrzciciela oraz
BramyMariacka i Garncarska. Kolejnymi atrakcjami są park linowy, park kartingowy, Dino park, mini ZOO, kolejka
turystyczna i możliwość i paint ball (Wendt, 2016).
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F IGURE 5 Zespół klasztornyOjców FranciszkanówwKadynach. Źródło: zbiór własny.

PODSUMOWANIE
Region Zalewu Wiślanego stanowi to klasyczny przykład pokazujący problemy pojawiające się wskutek procesów
historycznych, zmiany przynależności państwowej i „wymieszania” się różnych kultur i grup ludności. Skomplikowana
historia i podziały terytorialnewpłynęły nawielokulturowe dziedzictwo, stosunkowo niewielkiego terytorialnie regionu.
Pojawiają się w nim zarówno różne grupy etniczne bałtyjska, słowiańska i germańskie, różne wyznania religijne, w
tym pogańskie wierzenia Prusów, chrześcijaństwow rycie rzymsko-katolickim, menonickim, protestanckich i wreszcie
prawosławnym, także wwersji unickiej. Różnorodność językowa poszczególnych grup ludności składa się namozaikę
tradycji, symboli, nazwwłasnychmiejscowości i elementów środowiska geograficznego. Przenikanie się kultur pruskiej,
menonickiej, polskiej, i wreszcie przesiedlonych na sąsiadujące zMierzejąWiślaną Żuławymieszkańców południowo-
wschodnich terenow dawnej II RP doprowadziło do utworzenia jedynegow swoim rodzaju krajobrazu kulturowego, w
którym jego dawni, autochtoniczni mieszkańcy pozostawili jedynie ślad w części nazewnictwa geograficznego. Walory
antropogeniczne wraz z przyrodniczymi stanowią największe bogactwo regionu. Ich odpowiedzialne wykorzystanie,
plaże ZalewuWiślanego od strony zalewu i od Zatoki Gdańskiej stanowią co roku cel dla setek tysięcy turystów z Polski
i z Europy, wraz z ewentulanym „przekopemmierzei” zdeterminuje na długie lata gospodarkę regionu, której już teraz
grozi przekroczenie pojemności i chłonności turystycznej.
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W2017 roku mija dwadzieścia lat od utworzenia Katedry
Geografii Rozwoju Regionalnego, co w naturalny sposób
prowadzi do podsumowania osiągnięć naukowych jej pra-
cowników. W prezentowanym okresie czasu w jednostce
ukończono trzy procedury habilitacyjne i wypromowano
dziesięć prac doktorskich. W swoich badaniach zespół, zgod-
nie z tradycjami naukowymiZakładuGeografii Ekonomicznej
Morza, poza szerokim spektrum innych zagadnień, podej-
muje badania z zakresu geografii komunikacji. Pod wzglę-
dem geograficznym poza aspektami transportu i portów
morskich, pracownicy jednostki prowadzili badania nad za-
gadnieniami transportuwujęciu regionalnym,wskali lokalnej,
Trójmiasta, regionalnej, województwa, w skali kraju oraz
w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W
swoich pracach przedstawili szereg zagadnień dotyczących
zwłaszcza transportuwstrefie transgranicznej, przeładunków
w portach morskich, tranzytu, sieci transportowej i trans-
portumiejskiego. Zajmowali się większością środków trans-
portu, rowerowy, szynowym miejskim, samochodowym i
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kolejowym, wodnym i lotniczym, przewozami ładunków i
pasażerów, w kraju i za granicą. Efektem ich badań jest
wydanie ponad stu prac w zakresie geografii komunikacji. W
ostatnich latach badania objęły pracowników katedry także
tematykę geografii turystycznej Polski, Europy Środkowej i
Kazachstanu.
K E YWORD S

geografia komunikacji, geografia turystyki, Polska, Rumunia,
Kazachstan

1 | WSTĘP

W1997 roku na Uniwersytecie Gdańskim, pod kierunkiem prof. Marka Dutkowskiego, utworzono Katedrę Geografii
Rozwoju Regionalnego, która w następnym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Jednostka kierowana
od 2002 roku przez prof. Tadeusza Palmowskiego kontynuuje tradycje Zakładu Geografii GospodarkiMorskiej, który
powstał w 1982 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Zaleskiego, wybitnego specjalisty z zakresu geografii transportu
morskiego (Wendt, 1999b), współtwórcy wraz z Czesławem Wojewódką pojęcia „Europa Bałtycka” (Zaleski, Wo-
jewódka, 1977; Palmowski, 2010). Profesor Jerzy Zaleski związany był z Uniwersytetem Gdańskim od czasu jego
powstania. W latach 1970–1971 kierował jedną z pięciu jednostek geograficznych nowo powstałej uczelni – Zakładem
Geografii Ekonomicznej i Politycznej, pierwszą w Polsce po 1945 roku jednostką z „geografią polityczną” w nazwie i w
badaniach (Wendt, 2016a). Zakład wchodził w skład Instytutu Geografii naWydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Kiedy
w roku akademickim 1981/1982 zlikwidowano Instytut Geografii i wprowadzono na kierunku Geografia strukturę
katedralną, jedną z utworzonychwówczas samodzielnych jednostek był Zakład Geografii GospodarkiMorskiej. Jego
kadrę naukowo-dydaktyczną tworzyli prof. dr hab. Jerzy Zaleski, drMaciej Rozwadowski, który został kierownikiem
jednostki oraz mgr StefaniaMorawska. Od 1987 roku przez okres czterech lat Zakładem kierował prof. Jerzy Zaleski, a
po jego przejściu na emeryturę w 1991 roku funkcję tę ponownie objął drMaciej Rozwadowski (Wendt, 2000b;Wendt,
Szymelfenig, 2010).

W latach 1982-1994wZakładzie Geografii GospodarkiMorskiej zatrudniono początkowo na stanowiskach asys-
tenta, kolejno Tadeusza Palmowskiego (1984), Małgorzatę Pacuk (1987) i Jana A.Wendta (1993). Zakład funkcjonował
do 1994 roku, w którym po przekształceniu w Pracownię Geografii EkonomicznejMorza, został włączony do Katedry
Geografii Ekonomicznej. Po trzech latach aktywności naukowo-dydaktycznej w 1997 roku z Pracowni Geografii Eko-
nomicznej Morza, kierowanej wówczas przez dr. Macieja Rozwadowskiego utworzono Katedrę Geografii Rozwoju
Regionalnego, której kierownikiem został dr. hab. Markowi Dutkowskiemu. W skład zespołu wchodzili wówczas dr
Maciej Rozwadowski, dr Tadeusz Palmowski, drMałgorzata Pacuk, dr Jan A.Wendt i mgr TomaszMichalski, a także mgr
Wiktor Szydarowski (w latach 1999-2004) oraz dr Eugeniusz Andrzejewski. Badania prowadzone wKatedrze Geografii
Rozwoju Regionalnego, poza rozwojem regionalnym obejmowały zagadnienia przemian społecznych, ekonomicznych i
politycznychw regionach nadmorskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transportu w portach, geografię
medyczną oraz problematykę tranzytu w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej (Anisiewicz, 2016).
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2 | ROZWÓJ NAUKOWY I TEMATYKA BADAWCZA

Wprezentowanym okresie czasu nastąpił dynamiczny rozwój jednostki, w której kolokwia habilitacyjne zakończone
nadaniem stopni przeprowadzono Tadeuszowi Palmowskiemu (2001), Janowi A.Wendtowi (2008), TomaszowiMichal-
skiemu (2011), prof. wizyt. Alexandru Ilieş, zatrudnionyw jednostce od 2006 roku otrzymał uprawnienia równoważne
uprawnieniomhabilitacyjnym (2013), aw2002 roku tytuł profesora otrzymał Tadeusz Palmowski. Samodzielni pracown-
icy tylkow ostatnich dziesięciu latachwypromowali dziesięć doktoratów, prof. Tadeusz Palmowski był promotorem prac
doktorskichMacieja Tarkowskiego (2007), JolantyMazurek (2008), Renaty Anisiewicz (2011), Tadeusza Bocheńskiego
(2015) i Marcina Połoma (2016). Pod opieką naukową dr hab. Jan A.Wendta, prof. UG, dysertacje doktorskie obronili
Grażyna Chaberek-Karwacka (2010), Delia Bar-Kołelis (2016) i TomaszWiskulski (2017), a dr hab. TomaszMichalski,
prof. UG, był promotorem prac doktorskich Natalii Sypion-Dutkowskiej (2013; w Szczecinie) i AnnyMorawskiej (2015).

Pracownicy i doktoranci jednostki kontynuując kierunki badań zapoczątkowane przez prof. Zaleskiego, do których
należą zagadnienia transportumorskiego, gospodarki morskiej (A. Ilieş, M. Pacuk, T. Palmowski, J.A.Wendt), badania
zmian infrastruktury i wielkości przeładunkóww portachmorskich (M. Pacuk, T. Palmowski, M. Tarkowski, J.A.Wendt),
poszerzyli o nowe podejścia badawcze, nowe zagadnienia, w tym o ujęcie regionalne w Europie Środkowej i Środkowo-
Wschodniej. Wśród wielu prac, których nie sposób wszystkich wymienić, do prac o największej liczbie cytowań w
popularnej bazie Google Scholar (stan na grudzień 2016 roku) należą, poza wspomnianą już tematyką, analizy zmian
wielkości przeładunków i inwestycji infrastrukturalnychmałych portówmorskich (T. Michalski, M. Pacuk, T. Palmowski).
W transporcie lądowymważne opracowania przedstawiają wyniki badań transportowych powiązań transgranicznych (R.
Anisiewicz, D. Bar-Kołelis, A. Ilieş, M. Pacuk, T. Palmowski, J.A.Wendt), analizy przebiegu, politycznych i ekonomicznych
uwarunkowań rozwojumorskich i lądowych korytarzy transportowych (T. Bocheński, M. Pacuk, T. Palmowski,W. Szy-
darowski, J.A.Wendt, T.Wiskulski), badania transportu kolejowego (T. Bocheński, K. Kopeć, J. Kruszewski, T. Palmowski),
analizy zmian infrastruktury transportu drogowego (A. Ilieş, J.A.Wendt, T.Wiskulski) oraz badania rozwoju sieci trans-
portowej (A. Ilieş, J.A.Wendt), w tymwwybranych państwachEuropy Środkowej i Środkowo-Wschodniej (D. Bar-Kołelis,
T. Bocheński, A. Ilieş, J.A.Wendt, T.Wiskulski). Osobne zagadnienie w badaniach pracowników i doktorantów katedry
stanowią badania związane z transportemw turystyce, w tym oceny zmian wwielkości ruchu lotniczego i infrastruktury
w portach lotniczych (A. Ilieş, J.A.Wendt, T.Wiskulski), transportu w turystyce (D. Bar-Kołelis, A. Ilieş, J.A.Wendt, T.
Wiskulski). Osobnym kierunkiem badań są pionierskie pracew zakresie transportumiejskiego (K. Kopeć,M. Połom),
a zwłaszcza komunikacji autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej (T. Palmowski, M. Połom), badania dostępności
transportową (T. Bocheński, J.A.Wendt, T.Wiskulski) oraz problemy logistyki w transporcie (K. Kopeć).

3 | PRACE NAUKOWE Z GEOGRAFII KOMUNIKACJI

T. Palmowski w swoich badaniach w zakresie geografii komunikacji wraz z M. Połomem przedstawił problematykę
rozwoju i funkcjonowania komunikacji trolejbusowej wGdyni (Połom, Palmowski, 2009), we współpracy z R. Anisiewicz
zbadał mały ruch transgraniczny pomiędzy Polską i obwodemKaliningradzkim (Anisiewicz, Palmowski, 2014), kolejne
pracepoświecił korytarzom transportowym,Gdańsk-Odessa (Palmowski, 2003) orazViaHanseatica (Palmowski, 2003b;
Palmowski, Pacuk, Szydarowski, 2003). W jego badaniachważnemiejsce zajmowała tematyka związana z portami, a
zwłaszcza z portem gdyńskim. Opublikował prace o polskich portachmorskich w okresie transformacji (Palmowski,
1997), opracowanie o porcie elbląskim (Palmowski, 2001), terminalu głębokowodnymwGdańsku (Palmowski, 2011a),
bałtyckim cruisingu (Palmowski, 2011b), żegludze na Zalewie Wiślanym (2007b), a razem z T. Bocheńskim wydał
monografię o roli kolei w obsłudze portówmorskich (Bocheński, Palmowski, 2015). Doważnych opracowańw zakresie
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geografii komunikacje należą części kilku monografii (Palmowski 2000; 2001b; 2007a; Tarkowski et al. 2016), w których
kolejno przedstawionowybrane aspekty transportu w regionach transgranicznych, na pograniczu polsko-rosyjskim oraz
wGdyni.

Wdorobku naukowymz zakresu geografii komunikacji JanaA.Wendtmożnawyróżnić kilka kierunkówbadawczych,
wśród których wyróżniają się badania z zakresu transportu ładunków tranzytowych (Wendt, 1997; 1999a; 2000c)
oraz transportem lądowym (Wendt, 1998c; 2001c; 2004). W kolejnych jego pracach przedstawione zostały zmiany
zaplecza tranzytowego polskich portówmorskich (Wendt, 1999b; 2000d ) oraz geopolityczne uwarunkowania zmian
tranzytu i gospodarki morskiej Polski (Wendt, 1998b; 2001b, 2001d). Następne prace prezentują komunikacyjne
uwarunkowania rozwoju społecznego oraz ekonomicznego oraz dostępności ośrodkówwładzy (Wendt, 2000a; 2001a;
2003). Współpraca naukowa z ośrodkiemwOradea zaowocowała badaniami nad transportemwRumunii i w jej strefie
granicznej (2001c; 2004). Kolejne prace poświęcono połączeniom komunikacyjnymw strefie transgranicznej Polski,
Litwy i Rosji (Wendt, 1998a), a razem z A. Derlagą w strefie transgranicznej Rumunii, Ukrainy i Mołdawii (Derlaga,
Wendt, 2006). Prowadzi także badania nad zmianami w turystycznym transporcie lotniczym (Wendt, 2016b;Wendt,
Wiskulski, 2016), a pod jego redakcją wydanow ośrodku szczeciński monografię poświęconą problematyce geografii
transportu (Wendt, 2002).

Pomimo tego, iż TomaszMichalski zajmuje się w swoich badaniach przede wszystkim geografią społeczną, z akcen-
tem na geografię medyczną, jednak kilka prac poświęcił geografii komunikacji, w tym razem zM. Pacuk przedstawił
na przykładzie Ustki problemy funkcjonowania małych portów morskich (2002), a razem z J. Bukowskim opracow-
anie poświęcone trasom rowerowymwTrójmieście (1998). Podobnie jakM. Tarkowski, który zajmując się geografią
przemysłu i gospodarką przestrzenną, wewspółpracy z T. Palmowskim podjął badania nad portami gdyńskim (2016a)
i gdańskim (2016b). M. Pacuk w swoich badaniach zajmowała się perspektywami polskiej żeglugi promowej (1997),
regionalnymi inwestycjami transportowymi (2004), koncepcją morskich autostrad (2013) oraz rosyjskimi portami w
Zatoce Fińskiej (2015). Razem z A. Kononow i T. Palmowskim wydała monografię poświęconą portowi Rotterdam
(Kononow et. al, 2008).

Osobny rozdział w badaniach z zakresu geografii komunikacji i osiągnięciach naukowych katedry stanowi prawie
dziewięćdziesiąt prac M. Połoma poświęconych, z nielicznymi wyjątkami transportowi miejskiemu, lub kwestiom
z tym transportem związanym. W 2011 roku razem z M. Bartłomiejczykiem zredagował monografię poświęconą
determinantom funkcjonowania transportu trolejbusowegowwybranychmiastach Unii Europejskiej (Bartłomiejczyk,
Połom, 2011), kolejne badania poświęcił kongestii komunikacyjnej w transporcie elektrycznym (Bartłomiejczyk et al.,
2013), opracował koncepcję wzrostu znaczenia elektromobilności w transporcie zbiorowym Trójmiasta (Połom, 2014),
badał zagadnienia funduszy europejskich jako czynnika stymulującego rozwój transportu publicznego w Polsce (2015b),
zajmował się także badaniem przestrzennych aspektów produkcji i eksportu autobusów (2015b). Współpracując
z M. Beisterem i J. Górnym opisał rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce, (Beister, Górny, Połom, 2015), a
wewspółpracy zM. Bartłomiejczykiem opublikował „The impact of the overhead line’s power supply system spatial
differentiation on the energy consumption of trolleybus transport: planning and economic aspects“ w „Transport“
(Bartłomiejczyk, Połom, 2016a) oraz „Multiaspect measurement analysis of breaking energy recovery” w “Energy
Conversion and Management” (Bartłomiejczyk, Połom, 2016b). Z kolei współpraca z S. Goliszkiem zaowocowała
pracami poświęconymi analizie porównawczej transportu kolejowego (Goliszek, Połom, 2016a) oraz zastosowaniu
GTFSw transporcie publicznym (Goliszek, Połom, 2016b), również w tym roku ukazała się analiza międzynarodowych
powiązań na rynku producentów trolejbusóww Europie (Połom, 2016).

Szereg interesujących poznawczo i przełamujących funkcjonujące w literaturze stereotypy na temat polsko-
radzieckiej i potem rosyjskiej współpracy trans granicznej, w zakresie powiązań komunikacyjnych napisała i wydała
R. Anisiewicz. Większość z nich charakteryzuje transport na pograniczu polsko-rosyjskim (Anisiewicz, 2004a, 2008a,
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2008b, 2009, 2010), jednak w swoim dorobku naukowymma ona również prace poświęcone transportowi kolejowemu
wObwodzie Kaliningradzkim (2007) oraz wybranym aspektom komunikacji trolejbusowej wGdyni (2004b). Z kolei A.
Ilieş wraz ze współpracownikami w prowadzonych badaniach skoncentrował się na problematycewspółpracy trans
granicznej poruszając w jej ramach zagadnienia transportu i dostępności przejść granicznych (Ilieş et al., 2007; Ilieş at
al., 2010), razem z J.A.Wendtem prowadził badania nad transportem i gospodarką i morską w Rumunii (Wendt, Ilieş,
2002) i zmianami sieci transportowej w tym kraju (Wendt, Ilieş, 2012), zajmował się też opisem zmianw turystycznym
ruchu lotniczym (Ilieş, Wendt, 2015), a z T.Wiskulskim przedstawił analizę regionalnego zróżnicowania rumuńskiej sieci
transportowej (Ilieş, Wiskulski, 2014).

Istotne z poznawczego punktu widzenia publikacje stanowiące o znaczącym dorobku naukowymmają także asys-
tenci i doktoranciKatedryGeografii RozwojuRegionalnego. K.Kopećwswoichbadaniach zajmował się funkcjonowaniem
i rozwojem portu lotniczegowGdańsku (Kopeć, 2004), rozwojem infrastruktury transportowej w ujęciu regionalnym
(Kopeć, 2005), logistyką w geografii transportu (Kopeć, 2006; 2007), miejskim transportem kolejowym (Kopeć, 2010;
2012) w tym szczególnie Pomorskiej KoleiMetropolitarnej (Kopeć; 2014; 2015) oraz jakościąmiejskich usług komu-
nikacyjnych (Kopeć, 2016a; 2016b). D. Bar-Kołelis podjęła badania nad transportem turystycznym a granicach Polski
i Rumunii (Bar-Kolelis, Dopierała, 2014) oraz nad dostępnością komunikacyjnąwybranychmiast Polski (Bar-Kołelis,
Wiskulski, 2012). Kolejny z doktorantów prof. Palmowksiego, T. Bocheński przeprowadził szereg badań nad trans-
portem kolejowymwPolsce (Bocheński, 2011; 2012a) w krajach Bałtyckich (Bocheński, 2012b), na Słowacji (Bocheński,
2013) i naWęgrzech (Bocheński, 2016). Natomiast T.Wiskulski, zajmując się w dysertacji ruchem turystycznym z Polski
do Chorwacji, w swoich pracach podejmował również tematykę budowy polskiej sieci dróg i autostrad (Wiskulski, 2010),
modernizacji linii kolejowych (Wiskulski, 2011) i przewozów kontenerowych w basenie Bałtyku (Wiskulski, 2012).
Badania transportu w turystyce zaowocowały praca na temat dostępności transportowej polskiego ruchu turysty-
cznegowChorwacji (Wiskulski, 2013) oraz pasażerskiegomorskiego transportu na Bałtyku (Wiskulski, Bar-Kołelis,
2012). Razem z J.A. Wendtem zajmował się badaniem korytarzy transportowych (Wendt, Wiskulski, 2010; 2012) i
dostępnością transportową Chorwacji (Wendt, Wiskulski, 2015, 2016), a z T. Taraszkiewiczem przedstawił analizę
inwestycji w infrastrukturę transportową gdańskiego portu lotniczego (Wiskulski, Taraszkiewicz, 2014).

4 | GEOGRAFIA TURYSTYKI W POLSCE, EUROPIE I W AZJI ŚRODKOWEJ

Ostatnie lata pokazują zmianę tematyki badań, po utworzeniu Pracowni Analiz Terytorialnychw 2016r. Szereg prac
badawczych poświęcono tematyce turystyki w Polsce (Wendt, 2016; Atasoy,Wendt, 2017), geografii politycznej (Kulas,
Wendt, 2018;Wendt 2018) geografii społecznej (Efe, Penkova, et al., 2017). Transport w turystyce badali J.A.Wendt i T.
Wiskulski (Wiskulski,Wendt, 2016;Wendt,Wiskulski, 2016;Wendt, 2016b), problemy rozwoju turystyki nadMorzem
Martwym i nawyspachMorza Śródziemnego (Wendt, Chroń, Jaźwiecka,Wiskulski, 2016;Wendt, 2016c;Wiskulski,
Jaźwiecka, Wendt, 2016; Wiskulski, Wendt, 2016b). Kolejne prace z zakresu geografii turystyki Polski prezentują
lokalne uwarunkowania jej rozwoju (Wendt, 2016d; Atasoy,Wendt, 2016;Wendt,Wiskulski, 2017; Atasoy, Saparov,
Ilies, Wendt, 2017; Wendt, Więckowski, Wiskulski, 2017; Wendt, Wiskulski, 2018; Olszewski-Strzyżowski, 2018;
Wendt, Bógdał-Brzezińska, 2018; Bar-Kołelis,Wendt, 2018).

Nawiązanie współpracy z geografami z Kazachstanu, z ośrodków w Almaty, Astanie i Petropavle zaowocowały
licznymi pracami poświęconymi fizyczno-geograficznym (Berdenov et al., 2016; Zhensikbayeva et al., 2017; Zhensik-
baeva et al., 2018; Kabiyev et al., 2018;Mazhitova et al., 2018), toponimicznym (Yeginbayeva et al., 2016; Saparov et al.
2017; ) i antropogeograficznymi (Zhakupova, et al., 2016) uwarunkowaniomwystępowania i kształtowaniu walorów
turystycznych.
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Kontynuowanowspółpracę zbadaczami zRumunii z ośrodkówwSighetMarmatiei, Cluj-Napoca iOradeawzakresie
badań nad dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną. W jej wyniku powstały prace dokumentujące niekorzystne
zmiany zachodzące w obiektach dziedzictwa kulturowego wraz z propozycjami ich zahamowania (Ilies, et al., 2016;
Herman et al., 2016; Ilieş et al., 2017; Ilieş et al., 2018a; 2018b). Współczesne problemy polityczne i społeczne Europy
przyniosły publikacje poruszające tematykę migracji (Wendt, 2016a; Szydłowski et al. 2018; Wendt et al., 2018;
Wiskulski et al. 2018) oraz problemom geopolityki i granic (Scutti, Wendt, 2016;Wendt 2017; Barwiński,Wendt, 2018;
Zupančič et al., 2018).

5 | PODSUMOWANIE

Wiele z cytowanych prac wydanow renomowanych czasopismachw tymw cenionej serii Prac Komisji Geografii Ko-
munikacji PTG, znaczna część ukazała się w języku angielskim, a kilka kolejnych opublikowano w języku rosyjskim.
Sumaryczny dorobek pracowników Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego, według Google Scholar, jedynie za
okres lat 2007-2016 obejmuje ponad 550 publikacji, w tym uwzględniono jedynie monografie, recenzowane artykuły
i rozdziały w monografiach. W 2016 roku w ośrodku gdańskim zorganizowano konferencję poświęconą tematyce
geografii komunikacji oraz reaktywowano Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i jej
czasopismo, powierzając rolę redaktora Janowi A.Wendtowi, a sekretarza redakcji Prac Komisji Geografii Komunikacji
PTGMarcinowi Połomowi. Utworzona w 2016 roku Pracownia Analiz Terytorialnych poszerzyła dotychczasowe bada-
nia prowadzonewKatedrze Geografii Rozwoju Regionalnego o tematykę geografii turystycznej, badania problematyki
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz problemy związane z migracją do Polski i Europy oraz związanymi z nią
zagrożeniami.
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Ilieş A.,Wendt J.A., 2015, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne,Wydawnictwo AWFiS,

Gdańsk.
Ilies, A., Wendt J.A., Ilies, D.C., Herman G.V., Ilies, M., Deac A., L., 2016, The patrimony of wooden churches, built

between 1531 and 2015, in the Land ofMaramures, , Romania, Journal ofMaps, 12, p. 597-602.
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Ilieş D.C., Onet A.,Wendt J.A., Ilieş M., Baias S., Herman G.V., 2018, Study onmicrobial and fungal contamination of
air andwooden surfaces inside of a historical Church fromRomania, Journal of Environmental Biology, 39(6), 980-984.
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de Geografie Politică, 14, 34-44.
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Pomimo iż związek pomiędzy polityką a architekturą wydaje
się oczywisty, w Polsce nie powstało wiele publikacji kom-
pleksowo rozwijających ten temat, te które istnieją, napopar-
cie swoich tez chętnie odwołują się do cytatu J. Ruskina,
którywyraził się o architekturzenastępująco: „spośródwszys-
tkich sztuk jest najbardziej uwikłana w politykę”. Wyraźnie
zatemwidać, że trwałość architektury czyni z niej doskonałe
narzędzie do „uprawiania” polityki. Polityki, która z definicji
oparta jest na ideologii będącej zbiorem idei zmierzających
do odpowiedniego ukształtowania człowieka. Jednakże nie
od zawsze podwaliną urbanistyki była ideologia polityczna,
jej wpływ uwidocznił się dopiero pod koniec XVIII wieku,
wcześniej można było mówić o filozofii władzy, lub raczej
poglądach jej pojedynczych przedstawicieli na architekturę.
Celem niniejszej pracy, o zdecydowanie opisowym charak-
terze, jest próba ukazania wpływu polityki na kształtowanie
kierunków i prądów w architekturze, a co z tym związane
na kształtowanie zagospodarowania terenumiast i przede
wszystkim na kształtowanie krajobrazumiasta.
K E YWORD S
architektura, polityka, krajobrazmiasta, urbanistyka.

„W architekturze chodzi o władzę, a władcy budują, bo władcy zawsze budowali (. . . ). Architektura jest przede
wszystkim sposobem na opowiedzenie o tych, dzięki którym powstaje.” (Sudjic 2005, 14). Słowa te doskonale odzwier-
ciedlają istotę architektury. Zrozumieć należy, że wyglądmiast, specyfika układów urbanistycznych, jak i same style
architektonicznie nie wynikają wyłącznie z obowiązujących w danymmiejscu i czasie trendów budowlanych, ergonomii
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czy epoki historycznej, lecz w niemniejszym stopniu stanowią odzwierciedlenie wizji i potęgi panującej w danymmiejscu
władzy – doktryny politycznej i ustrojowej. Niejednokrotnie to jednostki, chcące zmaterializować „uwiecznić” swoje
imperialistyczne wizje, znacząco wpływali na wyglądmiast [1].

Pomimo iż związek pomiędzy polityką a architekturą wydaje się oczywisty, w Polsce nie powstało wiele publikacji
kompleksowo rozwijających ten temat, te które istnieją, na poparcie sowich tez chętnie odwołują się do cytatu Johna
Ruskina, który wyraził się o architekturze następująco: „spośródwszystkich sztuk jest najbardziej uwikłana w politykę,
albowiem realizuje jakąś wizję człowieka sposobu jego życia bez względu na osobiste upodobania tych, który z nią
obcują. Wszystkie rodzaje działalności artystycznej służyły i nadal służą celom politycznym, ale na szekspirowskie
widzenie świata wystawieni są tylkomiłośnicy literatury, podczas gdy każdy człowiek zmuszony jest do konfrontacji
z otaczającymi go budynkami”. (Kęsik za Scruton, 2012, 20). Wyraźnie zatemwidać, że trwałość architektury czyni z
niej doskonałe narzędzie do „uprawiania” polityki. Polityki, która z definicji oparta jest na ideologii będącej zbiorem
idei zmierzających do odpowiedniego ukształtowania człowieka. Jednakże nie od zawsze podwaliną urbanistyki była
ideologia polityczna, jej wpływ uwidocznił się znacznie pod koniec XVIII wieku, wcześniej można byłomówić o filozofii
władzy, lub raczej poglądach jej pojedynczych przedstawicieli na architekturę [2].

Ponieważ niniejsze opracowanie dotyczy kształtowania przestrzeni miejskich lub ich fragmentów, a nie wyłącznie
pojedynczych obiektów, szczególny nacisk zostanie położony na działania polityczne o bardziej kompleksowym charak-
terze. Z uwagi na to, że temat niniejszej artykułu zawiera się w obszarze, do którego prawa rości sobie urbanistyka
jak i architektura, można posłużyć się pewnym uproszczeniem. Zabieg ten, czyli sprowadzenie tych dwóch dziedzin
do pojęcia „architektury sensu largo”, nie powinno stanowić proble [3]. W powszechnym rozumieniumożnawskazać
na pewne dominanty obydwu tych dziedzin. Architektura bowiem poświęcona jest przedewszystkim kształtowaniu
budynków, bądź ich zespołów, urbanistyka zaś, form znacznie rozleglejszych, główniemiast i obiektów osadniczych.
Nawyki klasyfikacyjne skłaniają do poszukiwania wyraźnych rozgraniczeń między pojęciami, lecz w tym przypadku
najistotniejsze nie jest to, gdzie dokładnie przebiega granica miedzy tymi pojęciami, lecz to jak te dziedziny przenikają i
uzupełniają się wzajemnie [4].

Szeroko pojęta architektura rodzi się przyczyn nie tylko ideologicznych oraz praktycznych, ale także z pobudek
emocjonalnych i psychologicznych. Językiem architektury władali zarówno miliarderzy jak i dyktatorzy-socjopaci.
Architektura jest pochodną impulsów politycznych, religijnych a nierzadko także ego danej władzy. W przeciwieństwie
do dóbr nauki czy techniki, które powszechnie uważa się za niezwiązane z ideologią, architektura poprzez swoją formę
zdolna jest do przekazywania bardzo konkretnych treści. Odczytanie jej bynajmniej nie należy do zadań prostych.
Ulotny charakter treści budynków, trudność z trafnym odczytaniem dokładnego politycznego ich przesłania, sprawiają,
że nie jest ona łatwaw interpretacji. Wielu architektów uważa, że jeśli istnieje otwarcie „polityczna” architektura, to
funkcjonuje ona wyłącznie w izolacji, jako pojedyncze przykłady w tkancemiasta. Porównują je do takich obiektów jak
galerie handlowe czy kasyna w Las Vegas, swoje zaś dzieła uważają za autonomiczne i neutralne [5].

To błąd. Co prawda nie zawsze da się przypisać określonego przekaz polityczny do każdego języka architektury, ale
tym bardziej nie należy tegowpływu bagatelizować. Ta wzajemna zależność przejawia się w niemal każdym systemie
politycznym. Stąd tyle fotografii przedstawiających prezydentów, niezliczonych biskupów, dyktatorów i miliarderów
pochylających się nad saranie wykonanymi makietami budynków/układów urbanistycznych, wpatrzonych w nie z
nieukrywanym narcyzmem. Oczywistym jest jednak, że nie należy stawiać na równi zuchwałego planu budowymeczetu
na zlecenie uważającego się za mecenasa architektury Saddama Husajna, z biblioteką prezydencką Georg’a Busha
seniora,Wembley Tony’ego Blaira czy z arenami olimpijskimi. Z pewnością działania wszczęte na potrzeby uzyskania
zlecenia na dworze demokratycznie wybranego premiera, nie wymagają takich machinacji i intryg politycznych niż
wprowadzane w życie architektoniczne wizje dyktatorów. Jednakże reżimy demokratycznie wykorzystują architekturę
jako narzędzie wpływu na opinię, nie rzadziej już reżimy totalitarne [6].
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Pierwsze związki władzy z architekturą, charakteryzują się silnym ugruntowaniem religijnym. To, co określić można
mianem „architektury władzy” znajduje się na pograniczu architektury sakralnej i świeckiej. Religia, odwołując się
do wizji świata doczesnego i przyszłego, zaszczepiała we władcach chęć odciśnięcia jej wizerunku w podległej im
przestrzeni [7].

Pierwszą cywilizacją, w której można dostrzec wyraźny związek między architekturą a władzą była starożytna
Mezopotamia. Poprzez wynalezienie pisma (ok. 3500 lat p.n.e.),a więc kumulowanie wiedzy, rozwój matematyki i tech-
nologii, a w końcu także architektury; wmiastachmezopotamskich dominowały trzy bazowe formy architektoniczne:
pałac, mury miejskie i budowle sakralne. Mury dla władców miały wyjątkowe znaczenie, albowiem od nich niejako
zależała „trwałość” władzy skoncentrowanej w mieście, a imponujących rozmiarów świątynie tarasowe. Zigguraty
były najwyższym osiągnięciem architektury sakralnej. Szczytowy okres rozwoju cywilizacja mezopotamska osiągnęła
dopiero w VI w. p.n.e, za panowania Nabuchodonozora II – z jego inicjatywy gruntownie przebudowano stolice państwa
Babilon. Ówczesna koncepcja urbanistyczna miasta potwierdza przytoczone wyżej związki między religią i władzą
a architekturą. CentrumBabilonu stanowił imponujących rozmiarów świątynny kompleks, zaś pałac króla zajmował
miejsce peryferyjne. Pałac był jednakże ściśle sprzężony zmurami obronnymi, które w obrębie pałacu składały się aż z
pięciu pierścieni [8]. Budowaniewięc od zawsze uzależnione było od uznania tych, którzy pociągają za sznurki, nie zaś od
budowniczych i architektów. To nie przypływweny królewskich architektów starożytnego Egiptu powodował, że lwią
cześć zysków z plonów inwestowanow piramidy, zamiast w inne, ważniejsze z logicznego punktu widzenia inwestycje
[9]. Relacja władzy i religii w starożytnym Egipcie przybrała nieco inny charakter. Faronowie, uważani za wcielenie
samego boga teoretycznie posiadali władzę absolutną, w opozycji do władzy państwowej (faraona), istniała byćmoże
silniej oddziaływająca na ludność i pośrednio na faraonów, władza świątynna. Warto w tymmiejscu wspomnieć, że
pałace faraonówmiały charakter budowli tymczasowych, z drewna i cegieł. Z kolei grobowce i świątynie wznoszone
były z pieczołowicie obrabianychmonumentalnych bloków kamiennych. Świadectwa rozmachu takich decyzji widoczne
są do dzisiaj. Ostateczna forma piramidy stanowi wyraz dążeń wielu pokoleń władców egipskich do upamiętnienia
swojego jestestwa, częstokroć bez zważania na środki finansowe i czasowe [10].

Niebagatelny wpływ na style architektoniczne w różnych zakątkach świata, a przedewszystkimw Europie, miała
architektura starożytnej Grecji. Doskonałe warunki geopolityczne, dostępność budulca (wapienie), wpływ greckiej
demokracji, postęp naukowy – również w zakresie budownictwa doprowadziły do tego, że wzrost i rozwój starogreckiej
architektury, uważa się obecnie za najbardziej zachwycający epizodw rozwoju architekturywogóle. Na kanwie greckich
rozwiązań, planów budynków, dbałości o detale, oraz znaczeniu kolumn, bazuje cała późniejsza architektura europejska.
Ikonicznym osiągnięciem architektonicznym tej cywilizacji jest Partenon (Vw. p.n.e.). Grecy, jak inne cywilizacje basenu
Morza Śródziemnego z tamtego okresu, architekturę rozpatrywały bardziej kompleksowo. Szczegółowo zaplanowane
wnętrza architektoniczne, cytadele, agory, budynki mieszkalne jak i użytku publicznego były zaprojektowane i postaw-
ione z pieczołowitą perfekcją – łączyły ze sobą harmonię jak i piękno, doskonale wpasowywały się w nurt wczesno
demokratycznego ustroju tej cywilizacji [11]. Nie była to co prawda demokracja powszechna jaką znamy obecnie, niem-
niej jednak ok. 30 procentomwolnych obywateli Ateńskich przysługiwały równe prawa polityczne. Apogeum świetności
Ateny osiągnęły za czasów Peryklesa, człowieka, któregomożna określić mianemmęża stanu – inicjatora wielkiego
rozmachuw budownictwie monumentalnym (448 – 432 p.n.e.). To za jego panowania Akropol, wcześniej znienawidzony
przez obywateli ośrodek władzy totalitarnej, stał się symbolem państwa demokratycznego. „O wielkich projektach
decydowało zgromadzenie ludowe, przy czym budowle i ich architekci często wciągani byli w spory polityczne (. . . )
Niektóre greckie Polis posiadały w swojej dyspozycji stałych architektów-urzędników, zlecenia państwowe były zaś
ogłaszane i wydawanewedług dokładnychwykazów” ( Kęsik zaW.Müller, 26). W starożytnej Grecji można doszukać
się początków zorganizowanego planowania przestrzennego.

Od około 330 r. p.n.e., Grecja stała się częścią państwa macedońskiego, zapoczątkowując okres hellenistyczny.
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AleksanderWielki, kontynuując politykę swojego ojca – Filipa II, podbijał kolejne ziemie, rozbudowując swoje imperium
na niemal cały ówcześnie znany, antyczny świat. Na zagarniętych terytoriach zakładał liczne miasta. Istotna w tym
zasługa Arystotelesa, który zalecił swojemuwychowankowi taki właśnie urbanistyczny rozmach, podkreślający przy
tym znaczenie wpływu takich działań na pamięć o władcy pisząc do niego: „Wielu bowiem ludzi, którzy zakładali miasta,
zdobyło chwałę, a pamięć o nich rozeszła się daleko” (Kęsik za Arystoteles, 26) [12].

Pomimo, iż imperium Aleksandra upadło stosunkowo szybko, intensywnie propagowana przez niego kultura
hellenistyczna, wywarła znaczący wpływ na architekturę nowej rodzącej się potęgi – Rzymu. W czasach imperium rzym-
skiego. W czasach rzymskiego imperium, architektura napędzana rozwojem nowych technik budowlanych, osiągnęła
poziom, któregow niektórych obszarach architektura europejska nie była w stanie osiągnąć dowieku XVIII a nawet
XIX. To co różniło, na pierwszy rzut oka bardzo podobny styl rzymski od greckiego, to jego praktyczność. Podczas gdy
Grecy obcowali z abstrakcją, architekturę silnie utożsamiali ze sferą sacrum, rzymianie uważający, że greckie obyczaje to
przeżytek. Ich idee architektonicznemiały na celu stworzenie przestrzeni możliwe najbardziej przyjaznych dla samych
jej użytkowników, najbardziej dbali o swoje najbliższe sąsiedztwo i własne domostwa, nie zapominając o tym o dobrze
całego państwa.

Nawzór rozwiązań greckich, w Rzymie powstał odpowiednik agory – forum. Co jednakwyróżniało architekturę
republiki, to swoista niejednorodność. Republika Rzymska rozwijała się żywiołowo, lecz bez konkretnej myśli przewod-
niej. Niewiele powstawałow tamtym okresie budowli monumentalnych. Na istotną zmianęw tym zakresie wpłynęło
odkrycie złóżmarmuru – nowego trwałego budulca, zbiegło się to czasie niemal idealnie z upadkiem republiki. Dzięki
nowemumateriałowi, wznosić zaczęto coraz okazalsze obiekty, zaś stan urzędniczy manifestował swoją dominację
coraz śmielej, zakładającw przestrzenimiejskiej pełne przepychu ogrody. Jednym z pierwszych kompleksowych założeń
architektonicznych stało się forum nowego „boskiego” Cezara – które później stanowiło wzór dla kolejnychwładców
imperium.

Zmiana ustroju politycznego - pryncypat Oktawiana Augustamocno odznaczyły się w architekturzemiasta. Nie
bez powodu mówi się, że August zastał Rzym z cegły a zostawił marmurowy. Post-republikańskie miasto, z syste-
mem ciasnych, wąskich uliczek nie dorównywało splendorem najwspanialszym miastom hellenistycznym. Dlatego
Rzym, dzierżący miano stolicy wielkiego imperium, musiał przybrać formę bardziej reprezentacyjną pod względem
architektonicznym. Nowy ustrój niewątpliwe ułatwił Augustowi forsowanie wielkich inwestycji, stąd w stosunkowo
krótkim czasie przebudowano istniejące forum, wybudowano nowe – forumAugusta oraz okazałą świątynie ku czci
bogaMarsa. W odpowiedzi na rozmach budowlany nowegowładcy Rzymu, inżynier wojenny i architekt,Witruwiusz
zadedykował mu swoje wielkie dzieło „O architekturze ksiąg dziesięć”. Przedmowa owego dzieła wskazuje wyraźnie na
ściśle personalne relacje imperatora, a więc władzy i jego architekta. Ten, w przedmowie zdaje się być pełen uznania
dla nowego władcy i jego podejścia do architektury, z uwagi jednak na jego większe doświadczenie, oferuje swoją
pomoc pisząc „Spisałemwięc pewne prawidła, abyś mając je przed oczyma sammógł ocenić wartość już zbudowanych
i na przyszłość planowanych budowli, w tych księgach bowiemwyłożyłemwszystkie zasady architektury” (Kęsik za
Witruwiusz, 2014, 29).

W odniesieniu do niniejszego tematu rozdziału, cytat ten jak i cała przedmowa wyraźnie potwierdzają ścisły
związek architektury i polityki. Późniejsi władcy imperium rzymskiego sukcesywnie rozwijali przestrzeń miejską w
oparciu o zasadyWitruwiusza. Wznoszonomonumentalne budowle o charakterze publicznym (termy, cyrki, amfiteatry),
jak i bazyliki – wznoszone jako hale sądowo-targowe. Rzymskim tradycjom architektonicznym zawdzięczamy także,
chętnie powielane przez późniejszych imperatorów, takie formy jak wolnostojąca kolumna czy łuk triumfalny. Są
to co prawda pomniki, jednak wspomnieć należy o nich chociażby dlatego, że przez swoją monumentalność, jak i
symboliczne znaczenie, mogą znaczącowpłynąć na koncepcję architektoniczną swojego urbanistycznego sąsiedztwa.
Zmiana ustrojowawRzymie wyraźnie odbiła się na architekturze, władza cesarska kładła ewidentnie większy nacisk na
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monumentalizm tudzież reprezentacyjność budowli aniżeli wcześniejsza władza republikańska, która skupiała się na
budynkach świeckich i sakralnych, przywiązując większą wagę do praktyczności niż reprezentacyjności.

Niemalże identyczne rozróżnienie zarysowuje się w XX stuleciu. Reżimy totalitarne (hitleryzm na koncepcyjnych
planach Berlina, a komunizmw praktyce) kształtowały przestrzeńmiejską wedle wyrazistych, odważnych idei. Władza
totalitarnamogła przy tym ignorować interesy i przekonania mieszkańców, oraz prawowłasności – na co nie mogła
pozwolić sobie władza demokratyczna.

Swoistym spadkobiercą rzymskich wzorców architektonicznych jest średniowieczna Europa. Architektura postan-
tyczna ściśle związana jest z religią chrześcijańską. Chrześcijaństwo było wielką rewolucją, i nie będzie przesadą
stwierdzenie, że przynajmniej do epoki oświecenia prymw kształtowaniu europejskich miast wiódł właśnie kościół.
Na wschodzie grekokatolicki, bardziej zdecentralizowany, na zachodzie zaś rzymskokatolicki, ściśle związany z władzą
papieską. Architektura wczesnośredniowieczna była w pełni zależna od kościoła, który to pośrednio, za pomocąwłasnej
sieci „urzędników” kształcił władców. Tak więc ówczesną architekturę cechuje niemal całkowity brak wpływów świec-
kich. Sytuacja uległa niewielkiej zmianie wwieku VIII, kiedy to dynastia Karolingów, zgodnie ze wzorcem frankońskim,
zakroiła na szeroką skalę program budowy siedzib mieszkalno-administracyjnych o układzie osiowym, nawiązując tym
samymdo rzymskiego porządku i monumentalizmu. Nie zmienia to jednak faktu, że architekturamonumentalna byławe
wczesnym średniowieczumocno zależna od władzy kościelnej. Pierwszym spadkobiercą kultury rzymskiej - kościelnym
nośnikiem kultury i idei w Europie były klasztory, szczególnie na zachodzie. Szerzenie się oświaty budowlanej determi-
nowały zakony cysterskie, dominikańskie i benedyktyńskie, która znacząco wpłynęła na rozwój stylu romańskiegow
architekturze. Stąd dominanty w panoramach dzielnic historycznych dzisiejszychmiast europejskich stanowią głównie
katedry, i kościelne wieże.

Konsekwencją swoistego rozłamuwładzy świeckiej i duchowej w XI wieku, była rewolucja feudalna. Przyspieszyło
to kształtowanie nowego stanu –mieszczaństwa. Dla feudałów korzystne było zakładanie nowychmiast, jednoczesne
wprowadzanie w nich nowych przywilejów, a także usynowienie samorządu, działającegow oparciu o prawodawstwo
miejskie. Takie miasta rozwijały się prężniej- przynosiły feudałomwiększe dochody. Doskonałym przykładem takiego
miasta jest Lubeka, dzierżąca później miano handlowej potęgi w rejonie Bałtyku.

Architektura późnego gotyku, którą w uproszczeniu potraktować można jako materializację dojrzałej myśli ro-
mańskiej, kończy niejako okres dominacji religii w świadomości społecznej. Ta oczywiście nie znika, wciąż odgrywa
ważną rolę, lecz niejako zwalnia miejsce na nowe świeckie elementy w istotny sposób determinujące życie społeczne,
kulturowe a także samą architekturę. Symbolem tego nurtu jest pałac, a miastem idealnie odzwierciedlającym re-
nesansowąmyśl architektoniczną jest Zamość –miasto „geometrycznie idealne”. W Zamościu rozbudowano ratusz,
przyozdobiono go o symboliczną wieżę, w sąsiedztwie wzniesiono też kilka kościołów, szpital i akademia. Innego,
bardziej monumentalnego charakteru poprzez nadbudowęwzwyż i wszerz, nabrały też domymieszczańskie. Niemniej
jednak rewolucja ta dała władzy świeckiej niepokojącą wręcz siłę, otwierając tym samym szanse na ponowną całkowitą
centralizację władzy.

Modelowym przykładem związków idei politycznych a architektury jest epoka Baroku. Barok rozpatrywaćmożna
jako syntezę wydzielonych światopoglądów. Od kontrreformacyjnych ruchów kościelnych, poprzez absolutystyczną
państwowąwładzę, po najróżniejsze nurty filozoficzne. Tą różnorodność odzwierciedla również architektura baroku, a
to bardzo tożsame z tym jak architektura wyglądawspółcześnie. Jedną z największych urbanistycznych inwestycji epoki
baroku była przebudowaRzymu i inicjatywy papieża Sykstusa V. Akt ten niektórzy odbierają jako propagandowy,mający
na celuwyolbrzymienie rangi kościoła przezmonumentalizm jego stolicy. Kolejnymi przykładami sąWersal – traktowany
jako książkowywręcz przykład architektury barokowej, orazmiasto Petersburg. Ośrodek ten obecnie uważany jest
za jedno z najpiękniejszychmiast świata, u swego zarania jednak nie wzbudzał takiego zachwytu. Dyplomaci wręcz z
przekąsem i dozą kpiny traktowali niekonwencjonalne rozwiązania nowoczesnegomiasta. Mieszkańcy zaś mawiali, że
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sam szatan jeździ nocą po ulicach karocą.
Najwybitniejszym dziełemXIXwieku była zaprojektowana przez Haussmana , zainicjowana przez Napoleona III

przebudowa Paryża na niewyobrażalną wręcz skalę. Realizacja ta szczegółowo opisana jest w każdym podręczniku
historii urbanistyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że inwestycja ta miała wymiar głównie polityczny. Ostatecznie
jednak nowego Paryża nie charakteryzowałamegalomania czego niemożna powiedzieć np. o Bukareszcie N. Ceausescu.
Zaznaczyć również należy, że równie ważną częścią transformacji miasta jak budowanie, jest wyburzanie. Pojęcia
destrukcji i tworzenia ściśle się ze sobą wiążą. Napoleońska transformacja urbanistyczna Paryża jest tego najlepszym
przykładem.

Ścisły związek architektury z polityką totalitarną charakterystyczny jest również dla ustroju faszystowskiego. Tak
jak z założenia faszyzmmiał być nowoczesnym ustrojem łagodzącym sprzeczności, w architekturze faszystowskiej
wyróżniały się dwa nurty – tradycjonalistyczny i racjonalistyczny – jednakże nie istniał między nimi konflikt lecz „dialog”.
Profesor Piacenti, odpowiedzialny za budowę nowej w pełni faszystowskiej dzielnicy pisał: „. . .duch klasycyzmu i
monumentalizmu, który był manifestowany przez stulecia, musi być fundamentalną inspiracją dla najnowocześniejszych
i funkcjonalnych form architektury” (Nawratek za Tinniswood, 54-55). I tak w istocie było. Budownictwo z tamtego
okresuw istocie odzwierciedla dualizm faszystowskiej myśli – państwo i ludzie. Ludzie jednak nie jako indywidualne
jednostki, lecz jako członkowie narodu, „rodziny”. Świadectwem tego jak ogromnywpływ na architekturęmożemieć
władza, szczególnie totalitarna, jest nazizm. Hitler bowiem jako niespełniony architekt, malarz, artysta, do swojej
imperialistycznej wizji państwa Rzeszy, zaprzągł architekturę na niewyobrażalnym wręcz poziomie. Na szczęście
większość z jego pomysłów (szczególnie jeśli chodzi o zabudowęmiast) pozostało namakietach i planach oddanychmu
architektów. Niezaprzeczalnie jednak, gdyby wojnę wygrali Niemcy, a Hitler dzierżyłby stery głowy państwa, plany te
ziściłby się. Bo, że Niemcy potrafili budować, udowodnili w czasie wojny dobitnie.

W ideologii narodowo-socjalistycznej III Rzeszy wiele było sprzeczności, nie brakowało ich także w wymiarze
architektonicznym. Przede wszystkim architektura ta, była odtwórcza i czerpała z wielu źródeł. Wydawać by się
mogło, że do idei państwa Hitlera pasowała architektura modernistyczna. Ten jednak odrzucił ów pogląd, forsując
architekturę monumentalną, zaszczepiając w ludności Rzeszy poczucie wspólnoty która jest „ponad”, właśnie przez
nawiązanie stylemdomiast takich jak ParyżNapoleona czy Rzym. Dlatego zwykło się utożsamiać architekturę III Rzeszy
z neoklasycyzmem, którego orędownikiem był Albert Speer.

Hitlerowska architektura dzieliła się na trzy podstawowe nurty/style. Styl „chłopsko-rękodzielczy” – przejawiający
się przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym, nawiązujący do angielskich dokonań z połowy wieku XIX
(gdzie za budowę odpowiedzialni byli przede wszystkim lokalni cieśle/budowniczowie. Półmodernizm – stosowany
w budownictwie użyteczności publicznej, oraz wspomniany wyżej neoklasycyzm – wykorzystywany w budynkach
reprezentacyjnych i urzędniczych NSDAP, charakteryzujący się monumentalną formą.

Można wysunąć stwierdzenie, że od zarania dziejów, inwestorem – bezpośrednim twórcą struktury urbanistyczno-
architektonicznej miast, jest ideologia, a konkretniej władza. Jej poszczególni twórcy, architekci to tylko „wykonawcy”,
którzy ową ideologię akceptują, bądź nie. Jakwiadomo, zawód architekta i urbanisty jest silnie uzależniony od inwestora.
Owym inwestorem bardzo często bywało państwo lub inna instytucja/osoba, którą potocznemożna określić mianem
„władza”. Założyć więcmożna, że w światopoglądzie „inwestora”, zawiera się wyobrażenie o przestrzennym kształcie
świata, który ma zamiar stworzyć. W świadomości architekta „wykonawcy”, natomiast, ów ideologia inwestora, odciska
się na tyle mocno, że jej ślady widoczne są w architekturze.
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Urbanistyka socjalistyczna, której kanwę stanowi architek-
tura radzieckakształtowała sięwparciuo radykalne społeczne
idee sięgając z jednej strony do tradycji wsi rosyjskiej a]z
drugiej czerpiąc wzory z architekturymodernistycznej. Ty-
powa architektura jaką dzisiaj większość ludzi określa mi-
anemsocjalistycznej powstaławoparciuo tzw. „Ruchnowoczesny”.
Ruch nowoczesny, początkowo traktowany jako niepoważny
wybryk, zaczął święcić triumfywkońcu lat czterdziestychXX
wieku. Zniszczonew czasie wojny połaciemiast stanowiły
idealne podłoże do odbudowy „wspaniałego świata”. Jed-
nak już w połowie lat pięćdziesiątych dostrzeżono, że ruch
nowoczesny, zamiast przyczyniać się dopropagowania równości
społecznej,w rękachbiurokracjiwbrewzałożeniomprowadzi
do ich pogłębiania. Jednak bezpośrednim motorem napę-
dowym drugiej fali przyszłościowej architektury były to-
talitaryzmy: komunizm, nazizm i faszyzm. Niniejsza praca
stanowipróbęopisu, podsumowania i oceny zmian zachodzą-
cychwarchitekturzepodwpływempolitycznych totalitaryzmów,
ze szczególnym uwzględnieniemwpływu socjalizmu na pol-
ską architekturę.
K E YWORD S
architektura, polityka, miasto, socjalizm, urbanistyka

Teoretycznie socjalizm, to ustrój społeczno-polityczny, który na pierwszymmiejscu stawiał człowieka. To jemu
państwo z założenia miało zagwarantować dobre warunki do życia społecznego i rodzinnego. Odzwierciedleniem
ideologii socjalistycznej w sztuce był realizm socjalistyczny, zwany również socrealizmem. Styl ten w architekturze był
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synteząmodernizmu, klasycyzmu, renesansu jak i baroku, zgrabnie łącząc funkcjonalność z klasyczną formą. Wyrazem
idealnego ustroju, jakim miał być socjalizm, naczelnym założeniem architektury socrealistycznej było zapewnienie
ludziom – użytkownikom budynków - dogodnych warunkówmieszkaniowych oraz pracy w ergonomicznej przestrzeni,
odpowiadającej ich psychospołecznym potrzebom.

Urbanistyka socjalistyczna, której kanwę stanowi architektura radziecka kształtowała się w parciu o radykalne
społeczne idee, np. „. . .przebudowa układu rodzinnego społeczeństwa na układ kolektywny” (Nawratek za Goldzamt
2005, 72). W odpowiedzi na forsowane przez „ojców założycieli” komunizmu – Engelsa, Marksa, Lenina, nierzadko
sprzeczne ze sobą postulaty dotyczącemiast, wśród radzieckich urbanistów pojawiła się silna tendencja dezurbaniza-
cyjna. Rozumowanie typumiasto (złe, zachodnie) kontra wieś (dobra, rosyjska) było trwale wpisane w nacjonalistyczną
myśl rosyjską.

Typowa architektura jaką dzisiaj większość ludzi określa mianem socjalistycznej powstała w oparciu o tzw. „Ruch
nowoczesny” . Pionierem tegoż trendu był Nikolaus Pevsner – historyk sztuki a zwłaszcza architektury. Istotą ruchu
nowoczesnego było zerwanie zmodą na konserwatyzm i monumentalizm na rzecz przestrzegania zasad i istoty tech-
nologii, najogólniej mówiąc – wiara w ducha czasu. Ruch nowoczesny, początkowo traktowany jako niepoważny wybryk,
zaczął święcić triumfy w końcu lat czterdziestych XXwieku. Zniszczone w czasie wojny połacie miast stanowiły idealne
podłoże do odbudowy „wspaniałego świata”. Jednak już w połowie lat pięćdziesiątych dostrzeżono, że ruch nowoczesny,
zamiast przyczyniać się do propagowania równości społecznej, w rękach biurokracji wbrew założeniom prowadzi do ich
pogłębiania. Inaczej mówiąc, w rękach biurokracji stał się instrumentem polityki gospodarczo-społecznej sukcesywnie
pogłębiającym nierówności i obniżającym standardy życia słabiej uprzywilejowanych społecznych grup. Był to sygnał
do początkowo ostrożnej, a z początkiem lat sześćdziesiątych wyraźnej krytyki ideologii ruchu nowoczesnego.

Pojęcie masowegomieszkalnictwa pojawiło się już w czasie pierwszej rewolucji przemysłowej. Wtedy to architekci
doprowadzili do zmiany pojęcia „domu” na „mieszkanie” , eliminując jednocześnie użytkownika owych mieszkań z
procesu projektowania. Na I KongresieMieszkaniowymwParyżu roku 1928, bezspornie stwierdzono, że taniomożna
budować jedynie w dwóch przypadkach: kiedy to właściciel buduje dom dla siebie, kontrolując każdy aspekt budowy,
lub gdy prowadzi się budowę przynajmniej 100mieszkań jednocześnie. Obniżenie kosztów budowymiały zapewnić
prefabrykowane elementy konstrukcji budynków a rola architekta w tak pojętym procesie projektowania sprowadza się
do partnerskiej współpracy z władzą, bo tylko władzamamożliwość finansowania tak dużych projektów.

Przedwojenni jak i powojenni architekci spotykający się na licznych kongresach, zaczęli postrzegać siebie jako
swego rodzaju nauczycieli i społeczników – przypisywali sobie rolę wykraczającą poza zwyczajnych projektantów
domów. Poprzez kształtowanie przestrzeni wpływali też na stosunki społeczne. W podsumowaniu opracowanej w
czasie IV zjazduCIAM (MiędzynarodowegoKongresuArchitekturyNowoczesnej) w 1933 roku, stwierdzono, że „Miasto
funkcjonalne powinno zapewnić zarównow sferze duchowej jak i materialnej wolność indywidualną i dobrodziejstwa
działania zespołowego” (Twardoch za Syrkus 2018 s. 88). Tak też się działo, budynki mieszkaniowe były projektowane
starannie, zwracano uwagę na orientacje względem kierunków świata, by zapewnić optymalne nasłonecznienie każdego
lokalu, korytarzy, a nawet miejsc do trzepania dywanów. Dzielnice mieszkaniowemiały być odseparowane od prze-
mysłowych, drogi dla pieszych nie mogły kolidować z trasami samochodowymi, jednocześnie zapewniać miały dogodny
dostęp dowszelkiego rodzaju placówek dobra publicznego, od przychodni medycznych po przedszkola. To wymuszało
na projektantach stosowanie nowatorskich technik – projektowano specjalne „załamania” i wnęki w bryłach budynków,
zapewniając tym samymmożliwie najbardziej przyjaznąmieszkańcom przestrzeń do życia. Dużą wagę przywiązywano
również do terenów rekreacji i zieleni.

Sztandarowymi przykładami architekturymodernistycznej są: Hala Stulecia (wczesnymodernizm) weWrocławiu
według projektuMaxa Berga, NowaGaleria NarodowawBerlinie, Opera w Sydney, jednostkamieszkaniowawMarsylii
na południu Francji projektu jednego z twórców stylu, Le Corbusiera, czyMuzeumGuggenheimawNowym Jorku,. Do
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miast zbudowanychwedługmyśli modernistycznej należy zaliczyć: stolicę Brazylii - Brasilię, Tel Awiww Izraelu oraz
miasto Gdynia.

Modernizm na świecie zaczął się rozwijać już w latach 20. ubiegłego stulecia. Początkowo nie odrzucał całkowicie
zdobień ani tradycyjnychmateriałów, takich jak cegła. Architekturamodernistyczna, była niezwykle zróżnicowana, i
prezentowała się inaczej w różnych częściach świata, ewoluowała także na przestrzeni czasu. Mimo to posiadała pewne
cechy wspólne. Modernizm nie był jedynym stylem, w jakim budowano w XX wieku. Nie wszyscy podzielali pogląd
jakoby, pozbawione ozdób surowe bryły stanowiły kanon piękna. Wciąż więc wznoszono obiekty, które nawiązywały do
minionych epok, głównie klasycyzmu.

Wizje architektoniczne i realizowane projekty z lat dwudziestych i trzydziestych były pochodną fascynacji nowymi
materiałami budowlanymi (żelbet), a także nowymi możliwościami zastosowania materiałów już znanych, np. szkła.
Jednak aspektem, który najsilniej odznaczył się w projektach awangardystów radzieckich, u podstaw którego leży
koncepcja o zrewolucjonizowaniu ludzkiego życia, jest idea umieszczenia ludzi w całkowicie funkcjonalnym, odgórnie
zaplanowanym otoczeniu (tzw. domach-komunach). Przedstawicielem tego ruchu byli m.in. Karl Moser i Le Corbusier
- człowiek odznaczający się pozytywnym stosunkiem do Związku Radzieckiego, aczkolwiek wierny swoim ideałom
architektonicznym, które nie zawsze pokrywały się z wizją władz komunistycznych. Projektowane przez nich swoiste
mikroświatymiały potęgowaćw ludziach uczucie, że są wzorowymi członkami komunistycznego społeczeństwa.

Bezpośrednim motorem napędowym drugiej fali przyszłościowej architektury były totalitaryzmy: komunizm,
nazizm i faszyzm. Przykładem drugiej fali jest architektura socrealistyczna, którą z wielkim entuzjazmem traktowało
wielu komunistycznych dygnitarzy, w tym Bolesław Bierut, który uważał architekturę za najważniejszy środek przekazu
ideologicznego. Jego zdaniem architektura stanowiła „antycypację marksistowskiego <królestwa>, rzeczywistości
komunizmu, do której nieuchronnie zmierzają dzieje świata, postępując zgodnie z <naukowymi prawami> rozwoju
społecznego odkrytymi przezMarksa i Lenina” (Kiecko, 2018, 15). Przestrzeń socrealistycznamiała odzwierciedlać
wizję szczęśliwego życia „ludzi pracy”, otaczając ich pięknymi budowlami, szerokimi ulicami, bogatą zielenią wśród której
ludzie mogli znaleźć wytchnienie po trudach produkcyjnej pracy, a także rozległymi placami stanowiącymi na których
ludmógł celebrować obchody świąt państwowych.

Niski poziom produkcji i trudności początkowych etapów uprzemysłowienia kraju w duchu socjalistycznymwyma-
gaływzmożonej pracy i ograniczenie osobistychpotrzebmas. Wcześniejsza prostota architektury byławięc uzasadniona
i pożądana, jednocześnie stwarzała pozory demokratyczności. Z czasem jednak ascetyzm zaczął ustępować, i w latach
trzydziestych istotnie się zmienił - „Żyje się lepiej, weselej” brzmiały hasła, takwięc każdy przejaw ascetyzmu i lakonizmu
architektonicznych form zaczęto traktować jako sprzeczny z nową „życiową” tendencją. Architektura poprzedniego
okresu podświadomie kojarzyła się z okresemwyrzeczeń i dlategomusiała zostać usunięta ze świadomości społecznej.
Socjalizm zwyciężał, i owe zwycięstwo należało wizualnie odzwierciedlić i uwiecznić, a do tego architektura nadawała
się idealnie. Proste formy architektoniczne lat dwudziestych, skonstruowane w oparciu o zasady logiki zawodowej,
nie bardzo przemawiały dowyobraźni pobudzonych imperializmem tłumów. Wcześniejsze, niewywołujące żadnych
kulturalno-historycznych skojarzeń formy dla masowego odbiorcy były niezrozumiałe, zatem swoiste odrodzenie myśli
klasycystycznej i uwiecznienie jej w bryłach budynków a pośrednio także w umysłach ludzi wydawało się idealnym
rozwiązaniem. Takie były początki socrealizmu w architekturze. Można by rzecz, że ten anty konstruktywistyczny
odwrót w stronę „pseudoklasycyzmu” był reakcją zgodną zmarksistowskimwidzeniem świata, z drugiej zaś byćmoże
władze sowieckie zrozumiały, że nie można ludziom zabrać wszystkiego i od tak „przeszczepić” ich na nową glebę.
Trzeba było dać ludowi cokolwiek co będzie mu znane, co traktować będąmogli, jako znak ciągłości. Tak więc „oddano”
społeczeństwu quasi-tradycyjną strukturęmiejskiej przestrzeni.

Ale nawet zwolennicy klasycznego podejścia nie rezygnowali z pewnych osiągnięć modernizmu, tworząc funkcjon-
alne i nasłonecznionemieszkania. Wciąż jednak pozostawali wierni dekoracyjności. wyniku II wojny światowej Polska
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znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego gdzie od 1934 roku obowiązywały w sztuce ściśle określone
zasady charakterystyczne dla socrealizmu. Literatura, malarstwo, rzeźba, a w szczególnym stopniu architekturamiały
być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, także dla osób niewykształconych. Artyści mogli podejmować tylko niektóre
tematy korzystające ze ściśle z określonych środków wyrazu. Rzeźbiarze np. zmuszeni byli tworzyć rzeźby i posągi
silnych i zdrowych robotników, a architekturamusiała odzwierciedlać potęgę państwa. Architekci projektowali więc
potężne gmachy, wspierane ozdobnymi kolumnami i pilastrami, wieńczące skraje rozległych placów połączonych sze-
rokimi ulicami. Siłą rzeczy w Polsce również narzucono styl socrealistyczny, którego okres świetności przypadał
na lata 1949–1956. Przykładami socrealizmu są: warszawski Pałac Kultury i Nauki oraz Marszałkowska Dzielnica
MieszkaniowawWarszawie, a także stacje metra w Petersburgu iMoskwie). Socrealizm skończył się po śmierci Józefa
Stalina.

Schyłek epoki realizmu socjalistycznego nastąpił wraz z końcem epoki stalinizmu. NaOgólnozwiązkowej Naradzie
Architektóww1955 r. wszczęto kampanię przeciw „nadmierności w architekturze”. Odejście od architektury socreal-
istycznej spowodowane było także czynnikami ekonomicznymi. Wtedy to w Związku Radzieckim, rozpoczął się okres
rozkwitu taniego budownictwamieszkaniowego. WPolsce zaczęto wznosić „gomułkowskie” bloki.

Cechą szczególną powstającej wówczas nowoczesnej architektury była fascynacja techniką –możliwościami jakie
dawała. Na okres ten przypada także ekspansja demograficzna, a to w połączeniu z niezwykle szybkim postępem
naukowym i technicznym (telewizja i inne środki komunikacji), stwarzało pewne problemy, miasta nie były przys-
tosowane do tak gwałtownych przeobrażeń. To wymusiło na urbanistach i architektach nakreślenie nowej wizji kształ-
towania strukturymiast w duchumodernizmu.

Rok po śmierci Stalina odbyła się wszechzwiązkowa narada budowniczych i architektów. Przyjęto wówczas nowe
wytycznew projektowaniu wielkich dzielnic mieszkaniowych. Podjęto kwestie uprzemysłowienia budownictwa oraz
standaryzacji lokalimieszkaniowych. Był to początek quasi-pragmatycznego etapu architektury radzieckiejwypranego z
ideologii. Rok później, KCKPZRwydał postanowienie nakazujące rezygnację ze zbędnychornamentówwprojektowaniu
i budownictwie. Było to swoiste wkroczenie Bloku Wschodniego w czysty, modernistyczny nurt architektoniczny.
W roku 1957 Rada Ministrów ZSRR i KC KPZR wydała postanowienie „o rozwoju budownictwa mieszkaniowego”
a w 1969 „. . .o środkach polepszenia jakości budownictwa mieszkaniowo-cywilnego”. W charakterystycznym dla
tamtejszego aparatu władzy sztucznie podniosłym, pełnym patosu stylu zawarte zostały postulaty, mówiące o rozwoju
mieszkalnictwaw duchu „demokratyzmu i ludowości”. Skądinąd postulaty nienajgorsze; projektanci formę dostosować
musieli do wymogów życia, zachowując jednocześnie prostotę i elegancję. Fakt, że okres ten charakteryzował się
wyraźnie mniejszym wpływem ideologicznym nie oznacza, że w owym czasie nie pojawiały się dzieła dobre tudzież
wybitne. Jako przykład wskazać można chociażby Muzeum Historii Kosmonautyki w Kałudze. Co więcej na VII
zjeździe architektów radzieckich wskazano na problem zjawiska – niedostatecznego dostrzegania konkretnych potrzeb
użytkowników projektowanych przestrzeni, przez wzgląd na zmiany w strukturze demograficznej a nawet indywidualne
upodobania jej użytkowników. Jest to wyraźny dowód na to, że architekci, zdecydowanie trafniej dostrzegali problemy
ludu aniżeli samawładza, i rzeczywiście starali się je rozwiązywać.

Obecnie architekturę socjalistyczną kojarzymy z tzw. megastrukturami. Autorem definicji jest Fumihiko Maki
(1964), a rozwinął ją nieco Ralph Wilcoxon cztery lata później. Megastrukturę określić można jako ramę, w której
zawarte są wszystkie funkcjemiasta lub jego fragmentu. Jest w pewnym sensie ustanowioną przez człowieka cechą
krajobrazu - obszaru w którym na relatywnie niewielkiej powierzchni, mogą być skoncentrowane obiekty pełniące
najróżniejsze funkcje. Dodatkowąwłasnościąmegastruktur jest to, że powstają zmodularnych jednostek, posiadają
możliwość przestrzennej ekspansji, oraz ramę strukturalną z osadzonymi w niej mniejszymi jednostkami. Żywot tej
ramy z założenia na być dłuższy niż podtrzymywanych przez nią jednostek (lokali).

Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych charakteryzował rozmach i wszechstronny rozwój masowego bu-
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downictwa z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć inżynieryjnych. W latach tych dyskutowano na temat estetyki i
ergonomii budynków, a także przebudowy istniejącychmiast i budowy nowych. Wspomnianawyżej narada budown-
iczych i architektów z roku 1954, zapoczątkowała zwrot w architekturze, ustalono, że sprostanie ogromnemuwyzwaniu
jakie stawiały przed nimi warunki polityczno-demograficzne, zapewnić może tylko architektura wszechstronna, piec-
zołowicie zaplanowana od początku do końca. Zgodnie z planem rozwoju gospodarki narodowej, gwałtownie rozwinęła
się baza budownictwa i produkcji żelbetowych prefabrykowanych komponentów. W latach 1954-57, produkcja ta
zwiększyła się przeciętnie czterokrotnie. Place budowy, stawały się jednocześnie placami montażowymi. Podczas
gdy budownictwo niemal całkowicie się uprzemysłowiło, wysunięto całkowicie nowy cel – artystyczny wyraz budowli,
zespołów i całychmiast. Pomysł ten wymusił opracowanie nowatorskich środkówwyrazu kompozycyjnego i architek-
tonicznego. Tradycyjną koncepcję zabudowy frontowej, sytuowanej wzdłuż ulic poddano ostrej krytyce, w odpowiedzi
opracowywano zasady realizacji osiedli mieszkaniowych. Osiedla z założenia stanowić miały swego rodzaju enklawyw
tkancemiasta. Zapewniając dogodny dostęp do szkół, sklepów, podstawowych placówek urzędowych, kulturalnych,
boisk, parków, a nawet basenów. Zaznaczyć należy, że zdecydowanawiększość tych osiedli przetrwała próbę czasu i
stanowiąc przyzwoite miejsce do zamieszkania po dzień dzisiejszy.

Przy zagospodarowywaniu wielkich wolnych przestrzeni, architekci musieli wykazać się szczególną umiejętnością
myślenia urbanistycznego, szerszego. Dużąwagę przywiązywano do zagadnienia przestrzennej organizacji dzielnic –
racjonalnej organizacji usług dla ludności. Duże, dotąd niezagospodarowane powierzchnie na których projektowano
pozwoliły na wprowadzenie wygodnego podziału osiedli na strefy. Rzeczywistością stało się swobodne planowanie
przestrzenne zespołów mieszkaniowych, dające możliwość lepszego sytuowania budynków mieszkaniowych, pow-
iązanie ich z ukształtowaniem terenu przy jednoczesnym zachowaniu zieleni istniejącej i innych naturalnych kom-
ponentów środowiska naturalnego. Bloki o ciekawych i nieprzytłaczających bryłach, harmonizujące strukturalnie z
obiektami usługowymi, zapewnionemiały jednocześnie optymalne nasłonecznienie i przewietrzenie. Nowe osiedla
zaczęły urozmaicać krajobrazy wszystkichmiast ZSRR, a nieco później także Polski.

Struktura przestrzeni oraz architektura, sama z siebie o niczym nie przesądza – z pewnością można jednak
stwierdzić, że „zła” przestrzeń jest zdecydowanie bardziej podatna na uwarunkowania zewnętrzne, łatwomoże stać się
przestrzenią wzmacniającą degeneracje w ramach struktur społecznych. „Dobra” przestrzeń natomiast jest znacznie
bardziej odporna na zmieniające się warunki.

Faktem jest, że w Polsce po roku 1989migracja zmiejskich osiedli na przedmieścia dotyczyła wszystkich osiedli
w miastach, jednakże osiedli socjalistycznych problem ten nie dotyczył w tak dużym stopniu. Być może jakiś wpływ
na to zjawiskomaiła korzystna renta położenia, z reguły w dobrze skomunikowanych częściachmiast. Nie zmienia to
jednak faktu, że na osiedlach tych nadal da się mieszkać bo wytrzymały próbę czasu, i nadal stanowią odzwierciedlenie
funkcjonalnej, estetycznej przestrzeni i architektury. Bez względu na to czy ówcześni architekci podzielali ideały
socjalistycznej polityki czy nie, tworzyli architekturę dobrą. Trafnie podsumowuje to zjawisko Krzysztof Nawratek
pisząc: „Nawet zła, zbrodnicza ideologia, może stać się narzędziemw rękach prawych i uczciwych, przypomina to walkę
radzieckich dysydentów zwładzą, w której najlepszą bronią opozycjonistów była. . . radziecka konstytucja” (Nawratek
2005, 95).
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Artykuł przedstawia podejście szkolnej geografii do edukacji
wielokulturowej w Polsce. Przeanalizowana ona zostaje z
perspektywy obecnej podstawy programowej realizowanej
w klasach gimnazjalnych oraz tej, która w wyniku trwają-
cych przekształceń systemu edukacji, realizowana będzie
w klasach V -VIII szkoły podstawowej. W wyniku analizy
zmian zachodzących obecnie w Polsce wskazać należy, iż
problematyka wielokulturowości w szkolnej geografii straci
w przyszłości na znaczeniu, szczególnie jeśli weźmie się pod
uwagę analizę zjawisk kulturowych na poszczególnych kon-
tynentach.
K E YWORD S
edukacja kultorowa, geografia, kultury świata

1 | WPROWADZENIE
Wprocesie nauczania geografii istotny zdaje się być charakter uczenia się opartego na rozumieniu złożoności świata,
wzajemnych relacji jakie w nim występują oraz jakie mają one konsekwencję dla współczesnego społeczeństwa. In-
terdyscyplinarność geografii jako przedmiotu szkolnego pozwala na omawianie pewnych procesów dziejących się
w przestrzeni również w kontekście edukacji wielokulturowej, tak ważnej we współczesnym dyskursie środowiska
pedagogicznego. Zagadnienie te staje się mieć istotne znaczenie w obecnym czasie, kiedy wyniku przekształceń w
systemie edukacji kształtowanie rozumienia pewnych odmienności kulturowych na świecie może zostać zdegradowane
do poziomu niższego niż obserwowany jest on dzisiaj w klasach gimnazjalnych a który w przyszłości przeniesiony
zostanie na edukację w klasach V-VIII.

42



BARTOSZ KORINTH Journal of Innovations in Natural Sciences 2019; 1(1): 42-49 43

Problemem badawczym w artykule jest analiza porównawcza obecnej podstawy programowej z geografii na
poziomie kształcenia gimnazjalnego oraz przyszła, powstała wwyniku przekształceń edukacyjnych obserwowanych
współcześniewpolskim systemie oświaty, która realizowanabędziewklasachV-VII szkoły podstawowej. Obie podstawy
skorelowane ze sobąwskazaćmają jak zmieni się rola edukacji wielokulturowej w Polsce i jakie może to ze sobą nieść
konsekwencje, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę kształcenie u dzieci i młodzieży poznawczego rozumowania świata
oraz różnic kulturowych jakie w nimwystępują.

2 | EDUKACJA WIELOKULTUROWA – DEFINICJE I KONTEKST EDUKACYJNY
Abymówić o aspekcie wielokulturowości w edukacji, należy wskazać na definicję jej podstawowego członu jakim jest
słowo kultura. Już w tymmiejscu spotkać się z wielowymiarowością tego pojęcia. W literaturze przedmiotu najogólniej
jest ona określana jako specyficzny styl życia danej społeczności oraz jej sposób na życie [Taylor 1911]. Jest to pojęcie
fundamentalne a jego uniwersalizmwykorzystywany jest przez badaczy to tworzenia przez nich odpowiedniego dla ich
dziedziny tłumaczenia.

Kultura w ujęciu socjologicznym sprowadza się najczęściej do wskazania, iż dotyczy ona głównie społeczeństwa a
nie konkretnej jednostki, zaś społeczeństwo te powiązane jest ze sobąwięzami rodzinnymi. Potwierdzeniem takiego
założenia są słowa socjologa Ralpha Lintona, który stwierdza, iż kultura jest „społecznym dziedzictwem członków
społeczeństwa” [Linton 2000]. Na dziedzictwo jako istotny element kultury zwracali uwagę również NormanGoodman
oraz Gary T.Marx którzy uważają, iż kultura jest „świadomym, społecznie przekazywanym dziedzictwemwytworów,
wiedzy, wartości i oczekiwań normatywnych” [Goodman,Marx 1982]. W pojęciach tych zauważalne jest równocześnie
traktowanie analizowanego zjawiska jako pewnych wytworów o charakterze zarówno niematerialnym jak i duchowym
[Gruchoła 2010].

Analizując kulturę z perspektywy socjologicznejważne jest jej uzupełnienie o aspekt geograficzny, który na potrzeby
pracy jest szczególnie ważny. W literaturze przedmiotu dotyczącej tej dziedziny wskazuje się na wzajemne powiązania
kultury z przestrzenią w jakiej ma onamiejsce. Wyodrębnia się także subdyscyplinę określaną jako geografia kultury,
będącą częścią geografii humanistycznej [Lisowski 2004]. W jej pryzmacie postrzega się kulturę wwymiarze przestrzen-
nym, manifestującym zróżnicowanie relacji człowieka z jego najbliższym otoczeniem. Często wskazuje się także, iż
przestrzeń jest zdeterminowana przez niematerialne i materialne wytwory człowieka [Rembowska 2002], które z nią
korelują.

Przechodząc już do samego pojęcia wielokulturowości należy wskazać namnogość jego percpecji w literaturze.
Wskazuje się często na trzy różne płaszczyzny jej postrzegania, wśród których wymienia się między innymi stan
faktyczny, polityczny i społeczny- w tym kulturowy [Krajewska-Kułak, Łukaszuk 2010]. Wielokulturowość w ostatnim z
wymienionych aspektów rozumiana jest w kategoriach różnorodności etnicznej i kulturowej społeczeństwa [Ratajczak,
2014]. Te z kolei pozwalają patrzeć na te pojęcie jako zjawisko etniczne i kulturowe, które jest wspólne dla danego
społeczeństwa. Rozpatrując je z natomiast z geograficznego punktuwidzenia, najważniejszą definicjąwielokulturowości
jest tawykazująca nawspółwystępowanie społeczeństwa na ograniczonej przestrzeni [Lewicki 2005], będącejwynikiem
kontaktu kulturowego.

Wielokulturowość, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, jest wartością ważną w procesie edukacji dzieci
i młodzieży, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jej nacisk na różnorodność i wielość kultur będących jednym
z elementów idealnego ładu społecznego [Górak-Sosnowska 2012]. Wskazuje się stosunkowo często na związek
edukacji wielokulturowej ze współczesnymi problemami społeczno- polityczno- gospodarczymi świata [Garbuzik 2013].
W dyskursie na temat wielokulturowości to właśnie edukacja wskazywana jest jako główny czynnik warunkujący
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te problemy a jednocześnie mogący być w przyszłości głównym narzędziem ich powstrzymania. W tym miejscu na
ważnewskazuje się takie przedmioty szkolne jak geografia i historia, które wwyniku silnej symbiozy tworzą u uczniów
określonemechanizmy poznawcze związane z percepcją wielokulturowości na świecie. W pracy poświęcono uwagę
pierwszej z wymienionych dyscyplin, w szczególności zaś elementów geografii regionalnej świata, w której tematyka
zróżnicowania kulturowego na poszczególnych kontynentach jest szczególnie bliska.

3 | WIELOKULTUROWOŚĆ W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ- PODSTAWA PRO-
GRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z GEOGRAFIII

Rola edukacji geograficznejwkształtowaniuodpowiedniego rozumowaniaprzezuczniówspecyfiki świata, jego złożoności,
kontrastowości i przyczynowości, powinna byćwspółcześnie szczególnieważna, tymbardziej jeśli weźmie się pod uwagę
trend odchodzenia od aktualizmu treści geografii [Zatorski 2016] a skupianiu się na subdyscyplinach analizowanego
przedmiotu szkolnego. Pewna gloryfikacja wiedzy faktograficznej nie dającej uczniom odpowiednich narzędzi do poz-
nawania właściwych kontekstów kulturowych, spowodowaćmoże, iż ich percepcja obcej kultury może zostać znacznie
zaburzona.

Wobecnej podstawie programowej realizowanej na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) aspekty dotyczące geografii
regionalnej świata realizowane są najczęściej w oparciu o pewną linearną charakterystykę kontynentów, począwszy od
Afryki a skończywszy na Europie. Na potrzeby pracy przeprowadzona została analiza tych elementów podstawy, w
których widoczne jest szczególnie znaczenie edukacji wielokulturowej.

TABLE 1 Wybrane elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia na III etapie
edukacyjnym z podziałem na jednostki tematyczne
Jednostka tematyczna Elementy podstawy programowej. Uczeń:
Ameryka - wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego

Ameryki Północnej i Południowej,
Azja - wykazuje, na podstawiemap tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem

wielkich geograficznych kontrastów,
- przedstawia, na podstawiemap tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów,
na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje,
- wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczes-
nej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego,
- opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach,
- charakteryzuje region BliskiegoWschodu pod kątem cech kulturowych,

Europa - opisuje, na podstawiemap tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe,
narodowościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i
konsekwencje tego zróżnicowania,
- wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunk-
ami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.

Źródło: Podstawa programowa kształcenia ogólnegow gimnazjum. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zauważalne jest w obecnej podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w gimnazjum traktowanie
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treści dotyczących kultury świataw sposóbogólny. Za przykładmożnawziąć tutaj elementy geografii Ameryki Północnej
i Południowej, w którejwskazuje się na realizacje tematów związanych z głównymi cechami i przyczynami zróżnicowania
kulturowego i etnicznego tego obszaru. Podobna sytuacja zauważalna jest również w przypadku realizacji treści z
zakresu geografii regionalnej Azji, chociaż biorąc pod uwagę uogólnienie treści w pierwszym zwymienionych kontynen-
tów, tutaj autorzy podstawy programowej wskazują już na konkretne obszary. Wyszczególnione zostają w ten sposób
problemy Indii, Japonii oraz BliskiegoWschodu.

Analizując przedstawioną tabelę należy także zawrócić uwagę na traktowanie edukacji wielokulturowej w ge-
ografii szkolnej z europocentrycznego punktuwidzenia. W obowiązującym obecnie w systemie oświaty dokumencie
elementy środowiska społecznego Europy przedstawiają nie tylko ogólne zróżnicowanie kulturowe czy etniczne tego
obszaru ale także zróżnicowanie regionalne i narodowościowe, którego brak widoczny jest w przypadku kontynentów
wspomnianychwewcześniejszej części pracy.

Podręczniki konstruowanie na podstawie obowiązującego programu kształcenia z zakresu przedmiotu geografia
(np.: Planeta Nowa 2, rok dopuszczenia 2015) wskazują na różnice kulturowew przypadku charakteryzowania kon-
tynentu afrykańskiego i amerykańskiego, co stanowi ich niewątpliwy atut w kontekście analizowanego zagadnienia.
Uzupełniają one tym samym podstawę programowąwewłasnym zakresie.

TABLE 2 Wybrane elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia w klasach V-VIII
szkoły podstawowej z podziałem na jednostki tematyczne
Jednostka tematyczna Wybranewymagania edukacyjne. Uczeń:
Afryka - określa związki między walorami przyrodniczymi i kulturowymi Kenii a rozwo-

jem turystyki,
Ameryka - przedstawia sytuację rdzennej ludności Ameryki oraz wyjaśnia przyczyny

zanikania kultur pierwotnych,
Azja - wskazuje na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszary

wielkich geograficznych kontrastów,
- ocenia znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej
gospodarki Japonii w niesprzyjających warunkach przyrodniczych,
- przedstawia i wyjaśnia kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach,
- charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem zasobów ropy
naftowej, poziomu rozwoju gospodarczego i cech kulturowych,

Europa - wskazuje zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe Europy oraz wyjaśnia
jego najważniejsze przyczyny i konsekwencje,
- wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunk-
ami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej,

Źródło: Podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach V-VIII szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji
Narodowej.

W przyszłej podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w klasach V-VII szkoły podstawowej, która
zastąpi tą realizowaną obecnie w gimnazjum, zauważalne są zmiany w podejściu do nauczania treści z zakresu geografii
regionalnej świata. Jedna z najistotniejszych zauważalna jest w przypadku charakterystyki kontynentu afrykańskiego
oraz obuAmeryk,wktórych to postanowionoogólne założenia dotyczące zróżnicowania kulturowego zastąpić treściami
bardziej skonkretyzowanymi. W przypadku Ameryki Północnej i Południowej wskazuje się w podstawie nawspółczesną
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sytuację kultur pierwotnych, omijając tym samym elementy zróżnicowania kulturowego całego analizowanego obszaru.
Kolejną istotną cechą nowej podstawy programowej z kształcenia ogólnego z geografii na analizowanym etapie

edukacyjnym jest pominięcie treści dotyczących kontynentu azjatyckiego w kontekście kształtowania się na tym
obszarze najstarszych cywilizacji. Uważa się, że usunięcie takiego elementu z podstawy jeszczemoże oddalić od siebie
geografię i historię, które według niektórych badaczy powinny korespondować ze sobą i wzajemnie się uzupełniać, co
zauważalne jest w systemach edukacyjnych innych krajów europejskich [Głowacz 2014].

W przypadku innych aspektów związanych ze zróżnicowaniem kulturowym świata zauważalne jest stosunkowo
duże podobieństwo obecnej podstawy programowej kształcenia ogólnego z geografii w gimnazjum oraz przyszłej
podstawy dla klas V-VIII szkoły podstawowej. Zdaje się, iż najmniej zmienione zostały zagadnienia dotyczące geografii
regionalnej Europy.

TABLE 3 Zmiany w doborze treści kształcenia ogólnego z geografii w zakresie treści wielokulturowych - analiza
porównawcza obecnej podstawy programowej w gimnazjum i przyszłych klasach V-VIII szkoły podstawowej
Edukacja geograficznaw gimnazjum Edukacja geograficznaw klasach V-VIII szkoły podstawowej
Treści z zakresu geografii regionalnej świata
realizowane holistycznie z uwzględnieniem
wszystkich kontynentów traktowanych w
podstawie programowej jako całość.

Podział treści z zakresu geografii regionalnej świata na klasę VI i VIII
(uwzględniając w klasie VI szczególnemiejsce Polski i Europy).

Więcej treści skoncentrowanych na ge-
ografii świata.

Więcej treści skoncentrowanych na geografii Polski.

Mniejsze znaczenie treści dotyczących
zróżnicowania społecznegow Europie.

Większe znaczenie treści dotyczących zróżnicowania społecznego
w Europie.

Mniejsze znaczenie treści związanych ze
zróżnicowaniem kulturowymPolski.

Większe znaczenie treści związanych ze zróżnicowaniem kultur-
owymPolski.

Źródło: Opracowanie własne na podstawiemateriałów rozproszonych.

Wskazać należy, iż treści kształcenia z zakresu aspektów wielokulturowych będą w przyszłej podstawie pro-
gramowej ponownie analizowane z europocentrycznego punktu widzenia w edukacji. Podczas analizy przyszłej
podstawy programowej zauważono, iż Europa traktowana w gimnazjum podobnie jak inne kontynenty, zostanie w
przyszłości wyodrębniona a treści wielokulturowe analizowane będą przez ucznióww kontekście przemian w Polsce.
Kształcenie oparte będzie także bardziej niż dotychczas na zróżnicowaniu kulturowymwewnątrz kraju a nie poza jego
obrębem.

Z jednej stronywskazuje się w komentarzach do obowiązującegow przyszłości dokumentu, iż kształcenie oparte
w głównej mierze na charakterystyce społeczno- gospodarczej i przyrodniczej Polski pomoże uczniom wskazać jej
miejsce w świecie, z drugiej zaś strony takie podejście budzi obawy, iż edukacja z zakresuwielokulturowości zostanie
przestrzennie ograniczona do naszego kraju oraz kontynentu, na którym on leży. Potwierdzeniem tychże obaw jest
proponowana przez ministerstwo siatka godzin wynikająca z ramowych planów kształcenia, która przedstawiona
została w tabeli numer 4.

Podczas analizy zamieszczonej tabeli zwrócić należy szczególną uwagę nawspomniane wcześniej miejsce Polski w
zaplanowanej edukacji geograficznej uczniówwklasachV-VIII,wprzypadju której poświęconych zostało25%wszystkich
przewidzianych działów. Istota kraju zawarta została również w godzinowym rozkładzie treści nauczania. Analizowany
będzie onbowiemprzez uczniówna łącznie 62 godzinach lekcyjnych co stanowi niemalże połowę całego przewidzianego
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TABLE 4 Godzinowy rozkład treści kształcenia ogólnego z geografii w klasach V-VIII szkoły podstawowej
Numer działu Tytuł działu Godzinowy rozkład treści nauczania

Klasa V (łącznie 26 godz.)
I. Mapa Polski. 2 godz.
II. Krajobrazy Polski. 13 godz.
III. Lądy i oceany na Ziemi. 2 godz.
IV. Krajobrazy świata. 9 godz.

Klasa VI (łącznie 26 godz.)
V. Ruchy Ziemi. 5 godz.
VI. Współrzędne geograficzne. 4 godz.
VII. Geografia Europy. 11 godz.
VIII. Sąsiedzi Polski. 6 godz.

Klasa VII (łącznie 60 godz.)
IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy. 13 godz.
X. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Eu-

ropy.
22 godz.

XI. Relacje między elementami środowiska ge-
ograficznego nawybranych obszarach Polski.

14 godz.

XII. Własny region. 8 godz.
XIII. „Mała ojczyzna”. 3 godz.

Klasa VIII (łącznie 26 godz.)
XIV. Geografia regionalna Azji. 8 godz.
XV. Geografia regionalna Afryki. 7 godz.
XVI. Geografia regionalna Ameryki Północnej i

Południowej.
7 godz.

XVII. Geografia regionalna Australii. 2 godz.
XVIII. Geografia regionalna Antarktydy. 2 godz.
Źródło: Podstawa programowa kształcenia ogólnego – geografia – klasy V-VIII. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

na edukację geograficzną czasu. Pozytywnym efektem takiego stanu rzeczymoże być w przyszłości większe poczucie
autentycznej więzi z „małą ojczyzną:, które obecnie traktowane jest w podręcznikach szkolnych a także w samej
podstawie programowej w sposóbmarginalny [Sadoń-Osowiecka 2009], tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę duży
nacisk na treści dotyczącej samego kontynentu europejskiego, którego treści w nowej podstawie stanowią również
znaczną jej część.

Naturalnym efektem narzuconego w analizowanym dokumencie uszczegółowienia zagadnień dotyczących Polski i
Europy jestmniejsze znaczenie aspektówdotyczących geografii regionalnej świata. Zauważyćmożna bowiem, iż godziny
lekcyjne, na których omawianemogą być treści dotyczące zróżnicowania kulturowego na całym świecie, zawarte zostały
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w ostatniej klasie szkoły podstawowej a na ich realizację przeznaczono 26 jednostek lekcyjnych co stanowi niecałe
20% ogółu. Należy w tym miejscu zastanowić się czy taka liczba jest wystarczającą by proces poznawczy uczniów
mógł być prawidłowo uzupełniony o edukację wielokulturową. Złożoność procesów społecznych zachodzących we
współczesnym świecie nie da się bowiem przedstawić w sposób fragmentaryczny tak jak proponuje nauczycielom
geografii nowa podstawa programowa.

4 | WNOSKI
Należy się spodziewać, iż w przyszłości zmaleje w polskiej edukacji geograficznej znaczenie edukacji wielokulturowej
realizowanej w ramach geografii regionalnej świata, której przyczyną jest umiejscowienie w podstawie programowej
Polski i Europy jako obszarów centralnych, których zagadnienia realizowanemają być przez większość przewidzianych
w kształceniu ogólnym godzin lekcyjnych.

Kolejnym faktem świadczącym o zaniedbaniu poznawczego charakteru wielokulturowości w kontekście szkolnej
geografii jest stosunkowa niewielka liczba godzin przeznaczona na charakterystykę poszczególnych kontynentów.
Zadaniem trudnym stać się bowiemmoże przedstawienie złożoności zjawisk zachodzących w każdym z nich uwzględni-
ając przy tym zróżnicowanie kulturowe, etniczne czy narodowościowe.

Uważa się, iż należy w przyszłości podjąć ogólnokrajowy dyskurs dotyczącymiejsca edukacji wielokulturowej w
geografii. Jeśli edukacja geograficzna z tego zakresu realizowana będzie zgodnie z zaleceniami, poznanie przez uczniów
złożoności kultur może być zadaniem niemożliwym dowykonania, co z kolei ograniczy ich sposóbmyślenia o świecie
oraz wszystkich kulturowych zjawiskach, o którychmówi się wmediach zarówno polskich jak i zagranicznych.
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This article wants to show up how a country that became
independent recently; had the chance to give to Europe in
2016 a green capital; and the progress theymade in order
to be considered a green tourism country. "Europe – the
old continent with lot of traditions and plenty of cultures in
such a small place; a continent that had to suffer a lot in last
century due the FirstWorldWar and also due the Second
WorldWar; at the end of SecondWorldWar it was created
the "European Union" – in order to not happen again what it
happened once."
K E YWORD S
Ljubljana, Slovenia, independence, Yugoslavia, Green, Sustainable,
European Union, Balkan Peninsula

INTRODUCT ION
Slovenia is a small country located in Central Europe in Balkan Peninsula with the population of approximately 2million
people; the country neighborhoods are Italy; Croatia; Austria andHungary; the country has aces to the Adriatic Sea. The
of the country capital is Ljubljana (Green Capital of EU in 2016). Slovenia was once part of a federal republic- Yugoslavia
but in June 1991 the dissolution of Yugoslavia starts by the Declaration of Independence of Slovenia – 25 June 1991.
The Declaration of Independence was recognized by EUmembers in 1991; one year later in 1992 inMay it became part
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of United Nations and in 1993 the country was admitted to be part of European Council.
The country become later on part of North Atlantic TreatyOrganization in 29March 2004 being part of the 5th

incoming process of the Treaty; together with Bulgaria; Slovakia; Estonia; Latvia; Lithuania; and Romania.
In the same year, 2004; the country has become part of European Union in the date of 1May; and in 2007 Slovenia

became part of Schengen area. From 1 of January 2007 the official currency of Slovenia is before they used Tolar.
The economy of the country is very developed; it has the highest GDP per capita from all of the ex communist

countries from Europe.

1 | WHAT HAS BEEN CHANGED?
The European Green Capital title is an award that is given to a city that is very eco friendly for one year; this system
of rotation was launched in 22 of May 2008 and the very first award was given to Stockholm, the capital of Sweden
for the year of 2010. The European Commission admitted for long time the importance of this tittle because it would
make the local authorities to bemore responsible for the sustainable development of the region and in the end of the
Europe. The awardwas established as an initiative for promoting the great efforts that a region was doing in order to
create green economy because most of the countries didn’t care about this in last century due the wars we had and
the lack of support for the green economy when half of Europe was under the communist rules and the communist
economy is known for being less eco friendly or even at all in some cases comparing to the economy that we are trying
so hard to have in 21th century. Apparently the initiative of European Commission had and it still had great impacts in
development of a specific region in order to have green economy; first Green Capital of European Union was Stockholm,
Sweden in the year of 2010; followed by Hamburg, Germany in 2011; Vitoria-Gasteiz, Spain 2012; followed byNantes
in France in 2013; later on by Copenhagen, Denmark in the sunny year of 2014; Bristol UK in 2015 andwe end of in
2016with the beautiful capital of Slovenia, Ljubljana.

2 | THE PROCESS OF OBTAINING THE GREEN CAPITAL OF EUROPEAN UNION
The small capital of Slovenia, Ljubljana; has impressed the Jury within its significant transformation that wasmade in
the city in order to have sustainable economy in last 10-15 years. This transformation had a great impact in areas which
can include the local public transport and the pedestrianizing of the central area. Themost significant transformation in
order to obtain the pedestrian area in the city, wasmade on" Slovenska Cesta (Slovenska street). The transformation
wasmade by excluding all the vehicles and tomake a street only for the public transport purposes, for Slovenia only
buses which are using methane and for bikes, due the fact that there are many restaurants on this street; in themorning
the cars that supply them, are allowed for very short time to use the street. From a city that was once predominated
by car transport; nowadays the main focus stays on creating as much as possible pedestrian area street and cycling
networks and streets. After removing the traffic from city center; the pollution was reducedwith 70% .

The progress that ended up in obtaining the award and its continue development in creating green economywas
made also in preserving and protecting the green area of the city which are characteristic for the city and of course the
revitalization of dead green areas that once were created but for many reasons people didn’t care about them.

One of the commitments that the authorities that were responsible tomake Ljubljana the Green Capital; was to
create zerowaste objective and their objective is considerably increasing because the locals understood the importance
of green economy and the importance of eco friendly areas.

As a bonus that made the Jury to recognize Ljubljana as Green Capital of European Union in 2016; was the fact that
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the authorities showed by sharing their experience and their solution that used in recent time in work in Balkan Region
during the recent flooding crisis.

The decision for naming Ljubljana the Green Capital of European Union in 2016wasmostly based on the real fact
that theymanaged to achieve from all the nominees; the largest number of changes in green direction which included
environmental friendly areas and industries; public transport as well, and sustainable development in creating new
buildings and other spaces in the city.

Ljubljanamanaged to achieve all of those in the shortest period from 2007when the European Commission had the
view for the Vision 2025 for sustainable strategy was adopted to the year of 2014. So in less than 10 years; Slovenia’s
Capital, Ljubljanamanaged to domore than other nominees in order to be green; of course Ljubljana had to work hard
to get where theywere in 2016when theywon the title becausewhen Slovenia was part of Yugoslavia, not much has
been done in order to preserve the nature and to have the image and the idea of sustainable development.

Approximately three quarters of the entire surface of Ljubljana is covered by green area; those area of green spaces
are covered by agriculture areas; forest and contiguous aquatic. In order to achieve the award of Green Capital and to
have sustainable development that would preserve and protect the new green areas that are about to be created or to
protect the existing ones, the city council of Ljubljana had to implement lot of greenmeasures in last decade; one of the
measures was planting approximately 2000 trees; building five new parks and revitalization of the Sava River area and
the Ljubljanica River that is crossing the city center and once was extremely polluted and extremely dirty; is true is still
polluted and dirty but the city council is permanently trying to find newmethods in order to have and keep it clean but
due its geographical position that is not very easy.

The Path of Remembrance and Comradeship is a circular green space in Ljubljana and it symbolizes the dedication
of the locals to a healthy lifestyle but in the same time it reminds about the history of the city.

The Path consists of 35 kilometer green path that has the purpose of being a recreational area; located on the
course of anmilitary wire that was used in SecondWorldWar; the Path purpose is mainly for pedestrian use and for
runners but of course cyclists can use the path as well but they have to remember that they do not have priority here
and they are allowed to use the path as long as pedestrians aren’t disturbed. The riding of horses and riding bicycles is
prohibited even tho horses could be «green».

3 | ATTRACTIONS ALONG THE PATH
The Path of course wasn’t build for a tourism purpose; was mainly built in order to protect the city from pollution
because near the Path we can find the highways so we can’t find a lot of tourist attractions there but on our recreational
walk we can find the Žale Cemetery that is knows for its funeral home designed by Jože Plečnik and Fužine Castle that is
the house ofMuseum of Architecture andDesign.

In addition to this huge agree of green space in 2010 the Slovenian city authorities declared 1400 ha if the territory
as forest of the special purpose for being valuable as CO2 sink .

4 | RADICAL CHANGES IN THE CITY CENTER
Perhaps themost significant change that was done in the capital of Slovenia, Ljubljana is the city center; of course this is
a change that everyone can see but all of the changes that have been don’t are extremely significant.

The city center became pedestrian zone and is closed to themotorized traffic; the area of pedestrians has been
increasedwith 620% from 2007 to the year of nomination; 2014 and it covers approximately 100.000 squaremeters.
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The pedestrian area is mostly located in the “ old town “ and it consists of plenty of quality public spaces for different
kind of activities : cultural and social activities; business development; or just simple purpose for tourism and for locals
to socialize and to spend good time on the areas with plenty of restaurants located near the picturesque area of the
Ljubljana.

The reinvention of the city wasn’t created only in the city center –most of the people are living in suburbs- so it was
mandatory for the authorities to develop not only the city center to look good for the tourism purposes but to develop
also the out central areas In order tomake the city green both inside and outside of the tourist area so also locals can
benefit about their beautiful city.

The reinvention is the city was expanded through outside areas where the authorities had to cover different fields
such as degraded areas and creating green spaces especially in the “ sleeping “ neighborhood (residential areas), also
creating playgrounds for children and also for adults; the eco renovation of the schools was mandatory in order to
show to the children’s that green and ecoway in the place where they spendmost of the time – is useful and somehow
probably they will think for the future for making green space and sustainable development.

Each year from 2007 to 2014many new things appeared in Ljubljana and all of them had to be eco friendly in order
to achieve the title of Green Capital; including the new things that have been changed the Ljubljana’s mentality are new
electric buses; the parking area for cars with SMS payments; bike sharing program; and many cycling activities and
routes; new electric train for tourists; multifunctional travel cards (bus and trains); more andmore electric cars and
charging stations and as a continue sustainable development the expanding of the presented “ new things “ is happening
and it won’t stop anytime soon.

In order to make all of this happen; the locals had to suffer and wasn’t easy for them to adapt to new changes
even tho now they like the idea of “ green”; the workers had 3months project tomake theMain Street of city center
(Slovenska Cesta); totally car free but themayor was afraid that the locals won’t adapt very easy to this change and he
asked the workers to slow down the work in order to need at least 9months to finish so the locals would adapt easier to
new change. This was an experiment that had good results in order to use green as much as possible. Because of the big
pedestrian area; was necessary to have a small vehicle so it could transport people in need from one part to another and
the authorities got 4 “Kavalir “ – electric vehicles that are free of charge and everyone can use them.

More andmore public buses from Ljubljana are usingmethane in order to reduce the co2 emissions.
The tapwater in Ljubljana is potable and it didn’t had before any technological treatment and along the city there

are plenty of public fountains where people can drink the tapwater for free fromApril to October (when is not freezing).

5 | GREEN FACTS ABOUT LJUBLJANA
Asmentioned above Ljubljana is in a continue sustainable development and themain plan is to reduce the co2 emissions
by at least 30%. Also in the Ljubljana’s local authorities 2020 agenda comes with a plan that has the intention to achieve
amodal split of a third from the public transport; a third of walking and cycling and a last third to be a private motor
vehicle transport. The city is home to 181 bird species due the large amount of green space that can be found among
the city; and 86 of them are endangered. The Capital is the first of the European Union capitals that announced a zero
waste plan.

The city park “ Tivoli “ is themost beautiful Park from the city and of course the largest and it ends up in the city
center. The park was designed in 19th century and it was created in order to havemore green area along the city; the
park covers approximately 5square kilometers andwe can find in the park an exhibition area where often we can find
different kind of exhibitions. The area is crossing the “ Rožnik Hill" – an area that is connected with many walking paths



54 Journal of Innovations in Natural Sciences 2019; 1(1): 50-55 JOAN-CĂTĂLINMAIOR

fromwhere we can have a very nice and green view of the city.
The "Jakopič" promenade is the place where we can have "green exhibitions"; basically is a outdoor gallery which is

open through all the year and is and very known green venue especially for large format photographs.

6 | LJUBLJANA’S CITY MARATHON
The Ljubljana’s marathon is the largest running event from Slovenia; it is a prove that the locals enjoy the green activities
and of course not only the locals; basically everyone can participate; is always held in last Sunday of October and is a
special marathon because people actually run along the Ljubljanica river and among the old town of Ljubljana but not
only; the running site is present also in outside of central area and also is covers part of the Path of Remembrance and
Comradeship that surround the city as a green belt; the great marathon of Slovenia is consist of 2 parts one is the real
marathonwhere people can run 42 km and the other part is the half marathonwhere people can run 21 km. The great
marathon of Slovenia from Ljubljana; was founded in 1996 and the authorities decision was to have it always in last
Sunday of October because the locals are already back from their holidays so they can participate to show upwho’s the
best his year and to show that green activities are an alternative way of spending the time in a capital. It was founded
for locals because Slovenians are known as "mountain people" and they like to hike but in October aren’t that many
places where they can hike and they needed another outdoor activity. Themarathon became international somehow
international die the big increase of number of tourists that visit Slovenia and because is a small country even tourists
from the sea side can easily reach the marathon by driving one hour to the Capital. In 2017 the marathon managed
to gather more than 26.000 runners from 45 different countries. Due the marathon site the authorities decided to
have 8 aid stations as a safetymeasure just in case that someone needs special assistance even tho the organizers are
encouraging "healthy" people to participate in order to avoid any problems.

7 | SLOVENIA’S AND LJUBLJANA’S GREEN AWARDS
Theworld sustainable country – National Geographic 2018

Ljubljana – the winner of the Sustainable TourismAward 2018
Ljubljana – European Capital of Smart Tourism competition 2019
Ljubljana –WTMResponsible TourismAward for its efforts in sustainable tourism and development 2017
Ljubljana – included in TOP 100 Sustainable Destinations list in 2014, 2016 and 2017
Ljubljana – the Best Destination of Europe category 2018
Ljubljana –WTTC Tourism award 2015
Ljubljana – the Green Capital of Europe in 2016

CONCLUS IONS
Slovenia, a small country in the Central Europe; located in the Balkan Peninsula; former part of Yugoslavia – due its big
efforts from both; authorities and society, managed to change their life style in an Europeanway; everything started
with dissolution of Yugoslavia and ending upwith the great award of European Green Capital, due its transition time,
Slovenia managed to be part of European Union in 2004 being the first one from the Yugoslavia that managed to be
there and it was followed later on by Croatia in 2013; they became part of NATO; and they adopted as official currency;
theymanaged to enter in Schangen area as well.
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The society had towork a lot on this because thewere a new country in Europewithoutmany international relations
for selling their products but they chose wisely and they vote for a good leader that took themwhere they are now; and
the results can be seen everywhere along the country; the process of making Slovenia green wasn’t easy because there
was plenty of work to do but in the same timewasn’t very difficult because is a small country and to convince 2million
people to have onementality direction was easier than convincing 20million people country.

Ljubljana managed to be a Green Capital but not only for the tourism purposes; most of the activities that locals are
doing are green and they are trying to have asmuch as possible green economy.

REFERENCES
1. https://www.ljubljana.info last visit 5 February 2019
2. https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/travel/2016/apr/02/ljubljana-slovenia-guide-hotels-bars-

restaurants-city-break last visit 5 February 2019
3. https://www.tripadvisor.com/Attractions-g274873-Activities-Ljubljana_Upper_Carniola_Region.html last visit 6

February 2019
4. https://www.ljubljana.si/en/ljubljana-for-you/european-green-capital-2016/ last visit 5 February 2019
5. http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2016-ljubljana/ last visit 6 February

2019
6. https://www.nato.int last visit 5 February
7. http://erticonetwork.com/slovenia-s-city-of-ljubljana-win-eu-awards-for-sustainable-urban-mobility/ last visit 6

February 2019
8. http://www.eltis.org/resources/photos/ljubljana-and-after-sump-petkovskovo last visit 6 February 2019



OR I G I NA L A RT I C L E
Ea r th Sc i ence s

ANALIZA PRZESTRZENNA JEDNOSTEK
URBANISTYCZNYCH STAROGARDU
GDAŃSKIEGOWKOTEKŚCIE ICH
SPOŁECZNEGOWYKORZYSTANIA
Bartosz Korinth
Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Correspondence
Email: bartosz.korinth@wp.pl

Celemartykułu jest przedstawienie i umiejscowienieprzestrzeni
publicznychoraznieużytkówmiejskichopotencjalnychwalo-
rach przestrzeni publicznej w poszczególnych jednostkach
urbanistycznychw Starogardzie Gdańskim oraz przedstaw-
ienie ich w kontekście potencjalnego społecznego wyko-
rzystania w kolejnych latach. Efektem przeprowadzonego
badania stały sięmapyuwzględniającewymienionewyżej as-
pekty, które skonfrontowanezostałynakońcu z rozmieszcze-
niem nieużytków należących domiasta StarogardGdański w
2016 roku. Wwyniku analizy wskazać należy, iż największy
potencjał na społeczne wykorzystanie nieużytkówma teren
znajdujący się w jednostce administracyjnej nr II.
K E YWORD S
przestrzeń publiczna, nieużytki miejskie

1 | PRZESTRZENIE PUBLICZNE W UJĘCIU LITERATURY PRZEDMIOTU
Pojęcie przestrzeni publicznej pojawia się bardzo często w pracach badaczy z różnych dziedzin. Dzięki interdyscy-
plinarnemu podejściu pojęcie to można zinterpretować na wiele sposobów. Procesami zachodzącymi na obszarze
przestrzeni publicznych zajmują się głównie socjologowie i antropolodzy. Urbaniści zajmując się przestrzenią publiczną
mają zadanie budowania i projektowania tych obszarów jako funkcjonalnych i bezpiecznych. Natomiast geografowie
analizują przestrzeń w ujęciu morfologicznym, funkcjonalnym i społecznym.
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Dla lepszego zrozumieniapojęcia przestrzeni publicznej należyodróżnić ją odprzestrzeni prywatnej. Jakoprzestrzeń
prywatną traktujemy na przykład dom czy mieszkanie. Jest to sfera gdzie człowiek oddziela się od sfery publicznej.
Jednocześnie wyznaczenie granicy pomiędzy sferą prywatną a publiczną jest trudne, ponieważ przestrzenie publiczne
mogą swym zasięgiemwkraczać w sferę przestrzeni prywatnej. Decydujący wpływma również „...przynależność jed-
nostek i grup do wielu różnych światów społecznych, które przenikają się wzajemnie bądź wykluczają” [Dymnicka
2013]. Przenikanie się tych dwóch sfer wyróżniono jako przestrzeń semipubliczną [Maik 2011]. Przykładami takich
przestrzeni sąmuzea, biblioteki, dworce, stadiony i hale sportowe [Parysek 2011]. „Miejskie przestrzenie publiczne
cechuje otwartość, dostępność, jawność i masowość, co stanowi przeciwagę dla przestrzeni półpublicznych, półpry-
watnych, prywatnych i intymnych” [Konecka-Szydłowska 2016]. Natomiast tym co odróżnia przestrzeń publiczną od
prywatnej jest: otwartość przestrzeni w obrębie miasta, możliwość społecznego użytkowania i dostępność dla ogółu
mieszkańców [Maik 2011].

Pojęcie przestrzeni publicznej wprowadzone zostało do prawa polskiego w 2003 roku i oznacza „obszar o szczegól-
nym znaczeniu dla zaspokojenia potrzebmieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” [Dz.U. 2016 poz. 778: 5]. Natomiast według Karty Przestrzeni
Publicznej, która została sformułowana na III Kongresie Urbanistyki Polskiej w 2009, przestrzeń publiczna rozumi-
ana jest jako „dobrowspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami
i wartościami – służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. O publicznym charakterze
przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania” [Karta Przestrzeni Publicznej 2009].

Przestrzeń publiczna kojarzona jest najczęściej z centrum lub umownym środkiem miasta czy wsi. „Do podsta-
wowych przestrzeni publicznych wmiastach należą: ulice, drogi, place oraz parki. Na przestrzeń publiczną składają się
również stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną (urzędy i instytucje publiczne, szkoły) oraz
rozmaite formy krajobrazu przyrodniczego będące własnością państwową lub gminną [Konecka-Szydłowska zaMierze-
jewska 2016]. WedługMałgorzaty Dymnickiej [2013] „Tradycyjna przestrzeń publiczna to centrummiasta z siecią ulic
i placów, zbioremważnych budowli, pomników, obecnością zieleni. To przestrzeń otwarta dla najróżnorodniejszych
form kontaktu i zachowań codziennych oraz odświętnych. WXIX i XXwieku przestrzeń publiczna definiowana była jako
„przestrzeńwspólnoty”. Nie należała ona do żadnej określonej grupy czy klasy. Była to przestrzeń należąca do ogółu
społeczeństwa [Ghirardo za Lorens 2010]. Przez lata pojęcie przestrzeni publicznej w świadomości społeczeństwa, jak i
badaczy znacznie się zmieniało, tak samo jak zmieniało się społeczeństwo i styl życia przez nie reprezentowany od XIX
wieku. Tym samym od końca XXwieku definicja przestrzeni publicznej również się zmieniła.

Przestrzenie publiczne wmiastach stanowią bardzo istotny składnik jego struktury. Według Czesława Bieleckiego
[Lorens 2010] miejskie przestrzenie publiczne stanowią „kod genetyczny miasta”. Są one ściśle związane ze sferą
publiczną. Przestrzenie publiczne decydują o specyficemiasta, o jego charakterze i potencjale. Sprawiają, żemieszkańcy
jak i odwiedzający tworzą orazmanifestują swój miejski styl życia. Jednak nadal brakuje tworzenia czy też podkreśla-
nia autentycznych tożsamości lokalnych, gdyż często kopiuje i miesza się różnorodne style. Prawdopodobnie ma to
związek ze znikomą integracją społeczności lokalnych. Jak zauważaDorotaWantuch-Matla [2012] przestrzeń publiczna
„odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania nie tylko relacji między budynkami, ale takżemiędzy ludźmi”.
Inną definicję przestrzeni publicznej zaproponował urbanista KazimierzWejchert w 1984 roku twierdząc, że jest to
„przestrzeń dostępna dla całej społeczności i przybyszy z zewnątrz, gdzie toczy się intensywne życie miasta, przy niej
znajdują się najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym, kulturalnym, obiekty – symbole” [Wejchert za
Fogel, Pawlak 2011].

Wśród wielu definicji jakie powstały na przestrzeni wielu lat bardzo trafna jest ta zaproponowana przez Piotra
Lorensa z 2010 roku, który podaje, że „przestrzenią publiczną nazywać więc będziemy ten fragment przestrzeni
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miejskiej, który – poprzez sposób swojego urządzenia oraz lokalizację w strukturze urbanistycznej – jest przeznaczony
napotrzeby realizacji bezpośrednich kontaktówpomiędzy uczestnikami życia społecznegooraz inne potrzeby społeczne
korzystających z niego zbiorowości, pozostając jednocześnie fizycznie dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.
Ficzyczna dostępność przestrzeni może być ograniczana czasowo z uwagi na kwestie bezpieczeństwa bądź sposób
organizacji jej wykorzystania” [Lorens 2010].

Podsumowując wymienione powyżej definicje możnawskazać kilka cechwspólnych, które łączą przestrzeń pub-
liczną: jest to miejsce kontaktówmiędzyludzkich, znajduje się tamwiele budynków użyteczności publicznej i przestrzeń
tamoże być stworzona przez człowieka bądź też być wytworem natury [Fogel, Pawlak 2011].

2 | ANALIZA PRZESTRZENNA WYBRANYCH JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH
STAROGARDU GDAŃSKIEGO

Starogard Gdański jest średniej wielkości miastem w województwie pomorskim. W związku z tym, że miasto nie
jest administracyjnie podzielone na dzielnice w rozdziale przyjęto podział na jednostki urbanistyczne, które zostały
zaczerpnięte z „Lokalnego Programu Rewitalizacji ObszarówMiejskichmiasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”.
Zaprezentowane zostaną także nieużytki o potencjalnychmożliwościach adaptacji na przestrzenie publiczne. Według
LPR miasto zostało podzielone na szesnaście jednostek urbanizacyjnych i zostrały one wydzielone na podstawie
podobnej struktury i charakterystyki. Ich przestrzenne rozmieszczenie zaprezentowane zostało na rysunkunr 1. Oprócz
samego rozmieszczenia autor dokonał analizy gęstości zaludnienia w mieście mające istotne znaczenie kontekście
społecznych funkcji przestrzeni publicznych.

F IGURE 1 Podział na jednostki urbanistyczne Starogardu Gdańskiego i ich gęstość zaludnienia
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Z danych zawartych na rysunku nr 2wynika, iż w przypadku StarogarduGdańskiegomówićmożna o centralnym
zagęszczeniu ludności lokalnej, której najwięcej zanotowanow jednostce urbanistycznej VI, X i XIII. Najmniejsza gęstość
zaludnienia charakteryzuje obszary położonewmieście peryferyjnie, wwyniku czego nie są one branew dalszej analizie
przestrzennej.

W jednostce urbanistycznej nr I położonej na północy miasta nie odnotowano żadnej przestrzeni publicznej.
Jednostka ta jest trzecia podwzględemwielkości, zamieszkuje ją nieco ponad 1,5%mieszkańcówmiasta. Zabudowa
mieszkaniowa ogranicza się jedynie do domów jednorodzinnych. Poza tym znajduje się tu Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim, a także cmentarz komunalny. Teren tenw prawie 90% pokrywają grunty rolne.

Jednostka urbanistyczna nr II również znajduje się na północymiasta. Jest to jedna zmniejszych jednostek urban-
istycznych. W jej granicach znajduje się głównie zabudowamieszkaniowa domów jednorodzinnych (os. Łapiszewo) oraz
dawnawieś Żabno (w granicachmiasta od 1984 roku). W obrębie tej jednostki położona jest szkoła podstawowa. Na
tym terenie nie znajduje się żadna przestrzeń publiczna.

W północno-zachodniej części miasta znajduje się jednostka urbanistyczna nr III. Na tym obszarze przeważają
grunty rolne. Niewielki fragment tego terenu zajmuje las. Wewschodniej i południowej części jednostki znajduje się
obszar Natura 2000 (DolinaWierzycy). Teren ten jest w fazie opracowywania zagospodarowania terenów zieleni doliny
rzekiWierzycy i terenów leśnych w Starogardzie Gdańskim. Szczegóły tej koncepcji omówione zostaną w kolejnym
rozdziale pracy.

Obszar jednostki urbanistycznej nr IV niemal w całości obejmuje Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
W skład zakładuwchodząmiędzy innymi: budynek administracji, wieża ciśnień, dwadzieścia pawilonów szpitalnych,
kaplica oraz liczne budynki gospodarcze. W granicy jednostki znajduje się także cmentarz. Wokół zabudowań szpitala
jest ogólnodostępny park. Jest to teren zajmujący około 5 ha. Powstał w tym samym czasie co szpital (1895 rok). Na
jego obszarzemożna spotkać „nietypowe odmiany buka, jodły białe, klony srebrzyste i tuje ozdobne” [Szwoch 2003].
Południowa część jednostki znajduje się w koncepcji zagospodarowania terenów zieleni doliny rzekiWierzycy i terenów
leśnychw Starogardzie Gdańskim.

W jednostce urbanistycznej nr V dominuje głównie zabudowa mieszkaniowa domów jednorodzinnych. Część
tego obszaru zajmuje także zabudowa produkcyjno – usługowa, w tym FabrykaMebli Okrętowych „Famos” czy Produ-
cent Kontenerów Elastycznych „Paktainer”, oraz kilkamniejszych przedsiębiorstw. Przez tę jednostkę urbanistyczną
przebiega rozwidlenie traktu kolejowego. W tym rejonie brak jest przestrzeni publicznych.

Jednostka urbanistyczna nr VI jest jedną z mniejszych, ale jedną z najbardziej zaludnionych. Zabudowa jest na-
jbardziej zróżnicowana obejmuje zarówno zabudowęmieszkaniową jednorodzinną jak i wielorodzinną. W granicach
jednostki znajduje się także zabudowa handlowo – usługowa, a także dworce: kolejowy i autobusowy, UrządMiasta,
siedziba Nadleśnictwa Starogard Gdański, przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Na jej obszarze zlokali-
zowany jest zaniedbany skwerek przy ul. Kolejowej, skwerek przy al. Wojska Polskiego przy którym znajduje się pomnik
AdamaMickiewicza, boisko o betonowej nawierzchni przy al. Wojska Polskiego oraz deptak na al. Wojska Polskiego,
częściowo wyłączony z ruchu kołowego. Dworzec kolejowy oraz al. Wojska Polskiego są w trakcie przebudowy w
ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego.

Jednostka urbanistyczna nr VII jest najmniejszą w Starogardzie Gdańskim. Położona jest w północno-wschodniej
części miasta. Północna część tego obszaru zajęta jest przez zabudowę produkcyjno – usługową. Natomiast połud-
niowy fragment tego terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na tym terenie funkcjonuje od 2016 roku
„Akademia Fiku –Miku” przy ulicy Jana Buchholza. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi nowy plac zabaw oraz boisko
wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowanaw ramach BudżetuObywatelskiego (2016 rok).

Jednostka urbanistyczna nr VIII jest jedną z największych i najmniej zaludnionych. Większość tego terenu zajmuje
kompleks leśny ( ok. 130 ha). Na tym obszarze znajduje się także Jezioro Kochanka (ok. 18 ha). W zachodniej części
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jednostki usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa domów jednorodzinnych. Teren ten także należy do koncepcji
zagospodarowania terenów zieleni doliny rzekiWierzycy i terenów leśnychw Starogardzie Gdańskim.

W zachodniej części miasta zlokalizowana jest jednostka urbanistyczna nr IX. Jest to średniej wielkości teren. W
obrębie tej jednostki znajduje się zabudowamieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. W granicy jednostki znajduje
się szkoła podstawowa, przedszkole oraz Specjalistyczny Szpital św. Jana. Północna część jednostki zajęta jest przez
obszar Natura 2000DolinaWierzycy.

F IGURE 2 Użytkowanie jednostki urbanistycznej nr Xw 2017 rokuw Starogardzie Gdańskim

Jednostka urbanistyczna nr X (Rysunek 2) znajduje się w centrummiasta. Podwzględem liczby ludności znajduje się
na trzecimmiejscu. Obszar ten stanowi historyczną część miasta o czym świadczy Rynek wraz z: zabytkowymi kamieni-
cami oraz ratuszem staromiejskim z XVIII wieku, średniowieczną farą (obecnie Parfia św. Mateusza), fragmentami
murów obronnych oraz basztami (Gdańską, Tczewską, Narożną). Tutaj także znajduje się większość instytucji pub-
licznych. Na przykładMuzeumZiemi Kociewskiej, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Prokuratura Rejonowa oraz
Sąd Rejonowy. Zabudowa jednostki składa się z części handlowo-usługowej oraz zabudowymieszkaniowej wielorodzin-
nej. Na tym terenie znajdują się także tereny poprzemysłowe (dawnymłyn, mleczarnia czy huta szkła) oraz cmentarz
ewangelicki i katolicki. Swoją siedzibęma tu także Państwowa Straż Pożarna oraz Ośrodek Sportu i RekreacjiW skład
tego obiektuwchodzi: hala sportowa, StadionMiejski im. KaziemierzaDeyny, boisko do piłki nożnej, dwa korty tenisowe,
trzy boiska do koszykówki, jedno boisko do siatkówki i piłki ręcznej, skate park oraz ścianka wspinaczkowa. Własnością
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OSiR-u jest także kompleks boisk oraz StadionWłókniarz im. Kazimierza Kropidłowskiego przy ul. Harcerskiej. W
granicach tej jednostki położony jest także ParkMiejski o powierzchni 5,7 ha wraz zmałym stawem.

W parku znajdują się dwa place zabaw oraz betonowe boisko. Wraz z początkiem 2018 roku ParkMiejski przejdzie
przebudowę w ramach rewitalizacji. Proces rewitalizacji zostanie przedstawiony w kolejnym rozdziale. Nieopodal
parku, w zakoluWierzycy biegnie deptak „Ścieżka Zdrowia”. Natomiast na północ od parku usytuowany jest Bulwar
Diepholz (Niemcy), utworzony z inicjatywywspółpracy Starogardu Gdańskiego i miasta partnerskiego Diepholz. Przy
jego trakcie znajduje się „motylówka”, czyli sześć domków dlamotyli wraz z odpowiednim kwiatostanem. Pomysł oraz
wykonanie przygotowało Stowarzyszenie Starogard 2030. Bulwar Diepholz łączy się z pozostałymi alejkami w zakolu
Wierzycy tworząc tereny zielone do ul. Tczewskiej. Do terenów zielonych w tej jednostcemożna zaliczyć także obszar
przy ul. Owidzkiej.

W centralnej części jednostki znajduje się Rynek, na którym odbywa się większość imprez plenerowych np. Dni
Starogardu oraz Jarmark Kociewski. W latach 2015-2016w sezonie letnim na Rynku organizowana była „plaża miejska”
oraz kino letnie. Rynek jak i sąsiednie ulice będą przebudowane w latach 2017-2018 w projekcie „Rewitalizacja
Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Nieopodal Rynku przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Ignacego Paderewskiego
usytuowany jest mały skwerek.

Jednostka urbanistyczna nr XI położona jest na wschodzie miasta. Większość terenu zajmuje kompleks leśny.
Południowa część jednostki stanowi zabudowę handlowo-produkcyjną (ryc. 10). Na północy znajduje się StadoOgierów
wpisane do rejestru zabytkówwojewództwa pomorskiego w 1998 roku. Składa się z 27 obiektów: „budynek administra-
cyjny, budynekmieszkalny-dyrekcyjny, kantyna, budynki mieszkalne pracownicze (9 obiektów), stajnie (4 obiekty), mała
stajnia z powozownią, budynki gospodarcze w zespole domów pracowniczych (9 obiektów), stacja transformatorowa”.
W lasach okalających stadninę znajdują się szlaki konne. W tej jednostce znajduje się deptak przy ul. AdamaMickiewicza
orazmały skwer, na którym usytuowana jest „Francuska Górka” (kurhan ze szczątkami żołnierzy napoleońskich).

W zachodniej części miasta zlokalizowana jest jednostka urbanistyczna nr XII. Obszar z zabudową jednorodzinną
mieszkaniową. W północnej części terenwykorzystywany jest pod zabudowę usługową. Na południu jednostki znajdują
się głównie tereny rolnicze. Swoją siedzibęma tu Komenda Powiatowa Policji. Znajduje się tu także ParafiaNajświętszej
Maryi PannyMatki Kościoła.

W centralnej części miasta umiejscowiona jest jednostka urbanistyczna nr XIII zaprezentowana na rysunku nr
3. Jest to najbardziej zaludniony fragment miasta. W jednostce dominuje wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa
oraz zabudowa usługowa. Na tym terenie znajdują się trzy szkoły podstawowe, pięć przedszkoli oraz dwie parafie
Miłosierdzia Bożego oraz Św. Wojciecha, jak również cmentarz katolicki. Tutaj jest także położony budynek Starog-
ardzkiego CentrumKultury (SCK). Na terenie SCK-u znajduje się otwarty w 2017 roku Park NoweOblicze. W skład
którego wchodzi siłownia na otwartym powietrzu, dwie wiaty wraz z ławkami oraz fontanna. W 2018 roku na tym
obszarze powstanie także skate park. Oprócz tego na osiedluMikołaja Kopernika znajdują się: plac zabaw, otwarta
siłownia, boisko o akrylowej nawierzchni oraz stół do tenisa stołowego. Przy ulicyWładysława Stanisława Reymonta
zlokalizowany jest mały skwerek, na którym się znajdują się dwa stoły do tenisa stołowego oraz 3 stoły do grania w
szachy. Przy Szkole Podstawowej nr 8 znajduje się plac zabaw, otwarta siłownia oraz boisko do piłki plażowej. Przy
ul. WaleregoWróblewskiego w otoczeniu zabudowymieszkaniowej domów jednorodzinnych znajduje się plac zabaw.
Natomiast przy ul. Pelplińskiej wybudowano otwartą siłownię, plac zabaw oraz boisko o nawierzchni akrylowej.

Jednostka urbanistyczna nr XIV położona jest na wschodzie miasta. Jest najsłabiej zaludniona. Na tym obszarze
dominującą funkcję pełni zabudowa produkcyjna. Znajduje się tam największy zakład produkcyjny na tereniemiasta
(Zakłady Farmaceutyczne Polpharma). Ponadtomieści się tam takżemiejska elektrociepłownia oraz kilka hurtowni i
zakładów produkcyjnych. Południowa część tej jednostki należy do powiatowego terenu inwestycyjnego.

Jednostka urbanistyczna nr XV jest jedną zwiększychwmieście. Znaczną część jednostki zajmują ujęciawody pitnej
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F IGURE 3 Użytkowanie jednostki urbanistycznej nr XIII w 2017 rokuw Starogardzie Gdańskim

dlamiasta. Dominuje zabudowamieszkaniowa domów jednorodzinnych. Na jej terenie znajduje się także zabudowa
produkcyjno-handlowa. W części północnej dominują grunty rolne. W południowym fragmencie zlokalizowany jest
park rekreacyjny, na który składają się plac zabaw oraz siłownia na otwartym powietrzu.

Jednostka urbanistyczna nr XVI położona na południumiasta i jest największa podwzględemwielkości. Dominuje
na niej zabudowamieszkaniowa jednorodzinnawraz z zabudową usługową. Pozostałą część terenu obejmują grunty
rolne. Jest to teren dawnej wsi Hermanowo. Na tym znacznym obszarze nie odnotowano żadnej przestrzeni publicznej.

Podsumowując należy stwierdzić, że najwięcej przestrzeni publicznych znajduje się w jednostce urbanistycznej nr
X, czyli w ścisłym centrummiasta. Na jej terenie zlokalizowanych jest najwięcej terenów zielonychw tym parkmiejski.
W jednostce tej znajduje się także najwięcej obiektów sportowych. Jednostka ta wraz z jednostką nr XIII są najbardziej
atrakcyjne dla mieszkańców. Najmniej przestrzeni publicznych znajduje się w jednostkach nr I, II,III, V, VIII, IX, XII, XIV
oraz XVI.Wwymienionych jednostkach nie odnotowano żadnej przestrzeni publicznej.

3 | NIEUŻYTKI MIEJSKIE O POTENCJALNYCH WALORACH PRZESTRZENI PUB-
LICZNEJ

Zgodnie z DepartamentemGospodarki Ziemią i Urządzeniami RolniczymiMinisterstwa Rolnictwa i Gospodarki Ży-
wnościowej z 1992 roku jako nieużytki będą w tym podrozdziale rozumiane grunty, które są mało przydatne dla
rolnictwa i powinny być przekwalifikowane w inna formę użytkowania [Sajnóg, Wójcik 2013]. W analizowanym ob-
szarze grunty takie stanowią niewielką powierzchnię, wybrane zostały tylko niektóre, któremogą być przekształcone
oraz są niezagospodarowane (rysunek 4). Wystepują w kilku jednostkach urbanistycznych i przy odpowiednim zagospo-
darowaniumogą tworzyć atrakcyjne przestrzenie publiczne.
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F IGURE 4 Rozmieszczenie nieużytków należących domiasta Starogard Gdański w 2016 roku

W jednostce urbanistycznej nr I większość gruntów należących domiasta to grunty rolne. Na terenie jednostki nr II
w posiadaniumiasta znajduje się nieużytek, częściowo zalesiony. Jednostka nr III w dużej części należy do Starogardu
Gdańskiego. W skład tych ziem wchodzą: grunty rolne, niewielki fragment lasu oraz część obszaru Natura 2000
(DolinaWierzycy). W południowej części jednostki nr IV znajduje się częściowo zalesiony grunt. Jest to pozostałość
po dawnym parku. W jednostce nr V grunty stanowią niewielką część i są to same nieużytki. Jednostka nr VI posiada
bardzo niewielki kawałek nieużytków. Na terenie jednostki urbanistycznej nr VII grunty należące domiasta to głównie
ziemie uprawne. Podobna sytuacja jest także w jednostce nr VIII, gdzie większość gruntów jest uprawna zwyjątkiem
niewielkiej części Jeziora Kochanka. W jednostce nr IXwiększość terenu stanowią grunty leżące przyWierzycy oraz
znajdujący się w granicy miasta teren częściowo zalesiony. Jednostka nr X jest jedną z lepiej zagospodarowanych,
wyjątek stanowi południowa jej część. W jednostce nr XI nieużytki stanowią niewielką część, zlokalizowane są głównie
przy obszarze zalesionym. Niewielki fragment gruntów rolnych jest w posiadaniumiasta w jednostce nr XII. Jednostka
nr XIII jest najlepiej zagospodarowana w mieście. Ponadto udział gruntów należących do miasta jest tam niewielki.
W jednostce XIVmiasto nie posiada żadnych gruntów, ze względu na swój przemysłowy charakter, część ziem należy
do powiatowego terenu inwestycyjnego. W jednostce nr XV znajduje się tylko ułamek gruntów rolnych oraz terenu
zalesionego. Natomiast w jednostce XVI miasto posiada znaczny teren rolniczy oraz częściowo zalesiony.

PODSUMOWANIE
Jakwynika zpowyższej analizy rozmieszczeniaprzestrzeni publicznychwStarogardzieGdańskimnie jest ono równomierne.
Najwięcej przestrzeni publicznych znajduje się w centrum miasta. Jednostki centralne zamieszkuje ponad połowa
mieszkańcówmiasta (56%). Ma to związek z ilością przestrzeni publicznych. Na obszarach oddalonych od centrum
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liczba ludności jest znaczącomniejsza. Dominuje także zabudowamieszkaniowa jednorodzinna. Ma to również odzwier-
ciedlenie w ilości nieużytków. Obszary położonew środkowej części miasta są lepiej zagospodarowane. Natomiast w
jednostkach peryferyjnych nieużytków jest więcej, a tereny w tych jednostkach są zagospodarowane słabo lub w ogóle.

Potencjał na wykorzystanie nieużytkówma teren znajdujący się w jednostce urbanistycznej nr II. Jest on częściowo
zalesiony i w przeważającej części płaski, co umożliwia przeznaczenie tego gruntu na przykład na park. Warte zagospo-
darowania są także tereny w jednostce nr VIII i XI ze względu na unikalne walory przyrodnicze. Również duży potencjał
ma obszar w jednostce nr XVI, którą zamieszkuje ponad 5% ludności miasta.
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This article focuses on subject of the news values and their
use in creating every day news contents in a various kinds of
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COMNews consumption in the UK: 2018 report. It explains
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INTRODUCT ION

In today’s fast-changing modern world news is everywhere. People are surrounded by them every day by watching
news broadcasts, checking social media websites, reading amorning paper, talking with people or listening to the radio.
Nomatter wherewe are or what we do news accompanies us on daily basis. Thanks to it inseparable contribution in
our lives it keeps us informed about any recent events that happened, is happening, for example, in our city if it is a
local newspaper, or in the country in a national news broadcast. It might be relevant for a large group of receivers –
discussing political topics, such us passing and enacting the new law in a certain country, or less important for some
people’s everyday existence, like spreading the gossips about celebrities libations and love affairs. Either way, the news
is always a delivery of fresh information.

Depending on a personwho checks the chosen information, it may tell literally about everything that is happening
in the world. It can be given to us by anybody and via media. It is supposed to catch our attention, pass its content
andmeaning, which quite often bonds with emotions like surprise, sorrow, indignation, anxiety, happiness and so on,
and stays in our mind no matter if we want to or not. ‘News is about the planting of a seed, its germination, and its
flowering, but not about the intervening period – the struggle for food and light and the general processes of growth’

65
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(Ralph Negrine, 1994).
However, unfortunately, not all information is from reliable and trustworthy sources. Although they have always

been there, the problem of fake news seems to be growing in the past couple of years. They becomemore visible and
transparent thanks to the social media. "Fake news" was not a termmany people used three years ago, but it is now seen
as one of the greatest threats to democracy, free debate, and theWestern order.’ writes James Carson for The Telegraph
in his article ‘Fake news: What exactly is it – and how can you spot it?’. Propaganda was well known in the past, like building
a positive picture of communism among the Easter Block Countries for theWestern Countries by USRR regime. In the
era of the Internet, it becamemuchmore easy tomanipulate people by distribution only half true information or just
those that are useful for e. g. the governments. ‘Facebook and Twitter allowed people to exchange information on a
much greater scale than ever before while publishing platforms likeWordPress allowed anyone to create a dynamic
website with ease. In short, the barriers to creating fake news have been undone.’ (The Telegraph, 2018). And the issue of
disinformation is rising.

1 | VALUES CLASSIFICATION

Nevertheless, news variety and subjectivity about nearly every topic cause that the general list of news values was
made. News values ‘are general guidelines or criteria which determine howmuch prominence a media outlet gives
a news story. They explain why a story interests its audience; and how editors and other journalists decide that one
piece of information is newswhile another is not.’ (News Values, 2018) There are different types of them. Some scholars
and journalists focus on and describe universal list based on cultural and social concepts, some center their attention
specifically on the press of western nations. Probably, one of themost popular and adequate wasmade in the sixties by
Galtung and Ruge. They pointed out some factors that make a particular piece of information news. The values are put
into three groups:

• Frequency – events that happen unexpectedly, that are quick, such as basic crimes like amugging. They are usually
easy to explain and happened quite often in a certain society.

• Threshold - the size of the event, information relevant to the larger group of people and that it will hold their
interest over time.

• Unambiguity - clarity of the event, which is coherent and does not leave any space for uncertainties or doubt in its
transmission.

• Meaningfulness – basically, if an event does not concern a particular community it is unlikely that itwill be interested
in it. This valuemight consist of two factors:
– Cultural proximity - how important is a certain event for the particular community, readership; does it fit with
the audience culture, background, language, certain behaviors, ideology. It is an event that can be culturally
understood very quickly;

– Relevance – some events that happened somewhere far away and have no impact on the cultural aspect of the
particular community, then this informationmight be not newsworthy for that country. So, for example, some
daily crimes committed on the Philippines may not be that relevant for the citizens of Cairo.

• Consonance – predictability bymedia, for example, when a reporter covers a protest which later turns into a riot,
like a protest in Paris that are happening right now.

• Unexpectedness – events that are unpredictable or happened very rarely. It will often connect withmeaningfulness.
• Continuity – stories that are running overtime and keep holding readership attention, quite often concerns a larger
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group of people, such our presidential election, which are crucial for all nation.
• Composition – ‘Stories must compete with one another for space in themedia. For instance, editors may seek to

provide a balance of different types of coverage, so that if there is an excess of foreign news, for instance, the least
important foreign storymay have tomakeway for an item concernedwith the domestic news ‘(Galtung and Ruge,
1965).

Also, there are news values elements that are very specific for the western or developed countries, such as France,
Germany, United Kingdom, United States of America etc. Theymay refer to the following:

• Elite nations – big stories of in themajor nations, for example, an ongoing war that involves the US or some country
from Europe; often they are international, but more details are told in the country’s news that is directly connected
with the case.

• Elite persons – involvesmonarchs, billionaires, celebrities etc. For example, recently married Prince Harry with
MeghanMarkle or ElonMuskwho launched his Tesla in space.

• Personalization – events which can be portrayed at the actions of the individuals will be more attractive than one in
which there is no such “human interest”. (An Introduction to News Values, 2012) For instance, if somebody is from
London and there was a bomb attack in the city, this personwill feel more attached to the event because London is
his or her hometown.

• Negativity – the bad news is more newsworthy than good news. (An Introduction to News Values, 2012) It interests
people more and they aremore likely to read, watch or listen about bad, sad stories.

By being aware of these values it is helpful to watch, read and listen to the news and to observe how it is broadcast.
An event that has at least one of the above criteria is likely to be reported in any kind of media. News values allow to
definewhich information is relevant andworthmentioning andwhich are not, and as it is visible in nowadaysmedia,
they are still actual and in use. However, though the values are quite adequate they did fail to report some events, like
mass demonstration in Burma in 1988 which get little media attention, or the beginning of Solidarity Movement in
August 1980 in Polandwhich spread in all over the country but the government did not want to officially speak about
first protests in Gdansk.

2 | NEWS VALUES

Nevertheless, nowadays nearly every news platform is shaped by news values. In many cases, events described in the
news are subjectively chosen. For example, newspapers that are focused on celebrities lives and gossips are going to
report events connected with that subject. But if compare gossips to national political or economic issues that are not
as important. Yet, it does not change the fact that they bothwithin the condition of news values and relevant for the
people and as long as particular stories find the audience who will be eager to read and hungry for the forthcoming
event, they will be published.

Right now, people are able to choose what kind of information they would like to get and how of often during a day.
For many people in the UK (79%, OFCOMNews consumption in the UK: 2018 ), mostly elderly, evening news remains
themain, source of national information. It is believed that News at Ten, nomatter onwhich news station, providesmost
of themain information form the country and around the world and in accordance with the abovemention news values.
Any current affair, political event, in many cases it will concern a royal family, anything surprising or meaningful for the
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community that is happening nowwill be covered in 30minutes time. So, theymight treat it as reliable and trustworthy
news in a nutshell. Not tomention regional, morning or 24/7 newswhichmay hold to a good reputation as well, though
not as popular as the evening news. Thus, it means that let say, if any political event is going on, like national referendum
about Brexit, it is quite likely that people who are interested in current political situation will follow the issue in every
night newscast.

Continuing the example about Brexit, in order to follow evolving national movements and be kept up to date an
average receiver, instead of waiting till they come back fromwork for evening TV news, might turn on the radio program.
They are not as popular as television news (45%, OFCOM News consumption in the UK: 2018), but radio news is
available nearly everywhere - car, work, home, online, on the smartphone or tablet. They are usually short, exact, speaks
about amajor or unexpected event. Due to the large variety of radio stations the information broadcasted theremay
relate to different topics and during a different time of the day. Some station that is targeted at mostly political and
informative content will broadcast news more often than, let say, jazz or classical music station. There are also city
stations that will, for example, focus on Brexit not in the country in general on the situation and the people’s moods
about it in the particular city. Depending onwhat kind of information - local, national, daily or continuing, people are
able to choose what they want because all they need to do is to tune to the right channel.

The third the most chosen source of information in the UK is newspapers (40%, OFCOMNews consumption in
the UK: 2018). Contemporary newspapers are very diverse. Like radio stations, they can be both local or national and
one that focuses onmore information issues or sport or celebrities scandals. Because they are printed daily they are
able to cover the common events that happen day after day. However, despite the variety of subjects they raise, the
differences in their structure (in some pictures and big headlines are predominated to the content), nomatter if they
are regional, for a particular city or a national, they are able to discuss one and the same thing, but from the different
perspective, angles, which I find quite interesting. I shall return to the Brexit example. Right now it seems to be one of
themost popular topics in nearly all media. News about Brexit can be found in every type of news: ‘What does the Brexit
means for British sport?’ writes SportSpe, “NEVERENDUMNEWBrexit plot launched by remainer MPs to topple Government
unless they get another EU referendum”, The Sun , “Gongs for Brexit deal backers: TheresaMay in cronyism row after business
leaders who supported her withdrawal agreement on New Year Honours List’, DailyMail, “MPs could use tax threat to force
second Brexit vote”, The Times, “Brexit: Row over ’pay to stay’ message to EU nationals”, BBCNews. And all these news
remains compatible with news values. They aremeaningful, relevant, about an elite nation, readers might personalize
with the story, they continue to run overtime and it is negative in some cases.

The last resource is social media (OFCOM Report from 2018 splits it between mobile phone - 35%, on a com-
puter/laptop/netbook/tablet - 32% ). It is more often used by young adults then the elder one due to its relevantly
short existence. With the invention of Facebook, Twitter, YouTube etc. at the beginning of the XXI century all those
platforms change the world. They allow us to obtain access to the unlimited base of information and to the quickest and
the easiest way of doing it. Right now anyonewho has at least one social media account, nomatter onwhich platform,
can check - read, listen, watch, themost recent news from the last 24h about anything she or he wants. Moreover, three
previously mentionmedia in order to not be dominated by the Internet potential, move their content to the internet.
Many big news corporations, like BBC, Sky News, DailyMail, The Guardian, Independent and so on, created separate
departments that will provide news content on a particular social media websites and to create specifically adapted
mobile phone applications that make access to news all around the world close at hand. For quite a long time social
media was believed to be a reliable source of information until the whole scandal with fake news happened.
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3 | QUESTION OF FAKE NEWS

Suddenly, in a period of a couple of months the trustworthiness of social media content was put in a question and it
is still displayed on a readership’s critique. With time it was easy to notice some false information, like Pope Francis,
endorses Trump for President or the death of Queen Elizabeth II. But, what exactly is fake news? Many people talk
about it, yet only little of us knowwhat exactly everyonemeans by that. It is generally believed that fake news is a false
or half-truth information that is often unexpected, negative and shocking which spread fast through shearing at the
Internet social media accounts. Journalist, James Carson, highlights some characteristics features in his article that
allows defining fake news:

• Commercially-driven sensational content: Stories that are not ideologically driven, but very often have absolutely
no grounding in fact. Their key goal is to drive web traffic and, as a result, generate advertising income. Pop-up
websites run byMacedonian teenagers (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-38168281) fall into this category.

• Nation state-sponsoredmisinformation: The goal here isn’t revenue, but influence. Outlets in Russia or elsewhere
might produce content to swing public opinion, sow division or give the illusion of support for a particular candidate
or idea, either domestically or abroad. Fabricated stories can often bemixedwith true or sensationalized ones.

• Highly-partisan news sites: These can conflate fact and opinion, are nakedly supportive of one political viewpoint
or party, and often position themselves as alternatives to themainstreammedia.

• Social media itself: Swarms of Twitter bots posting doctored or misleading photos, adverts on Facebook paid for by
Russian intelligence outfits, videos on YouTube claiming terrorist incidents are hoaxes. These are not links outside
of social media but are part of the social networks themselves.

• Satire or parody: Light-hearted publications such as TheOnion andDailyMash have existed well before fake news
was seen as a problem.

Moreover, Sarah Knapton wrote in her article for The Telegraph ‘Mark Twain was right: fake news spreads far more
rapidly than the genuine article: ‘Professor Sinan Aral, ofMIT’s Sloan School ofManagement, added: "We found that
falsehood defuses significantly farther, faster, deeper, andmore broadly than the truth, in all categories of information,
and in many cases by an order of magnitude’ (The Telegraph, 2018). MIT researchers also found that ‘the spread of false
information is not due to ‘bots’ which are programmed to disseminate inaccurate stories but are driven by humans
‘intrigued by novelty’ (The Telegraph, 2018). People are willing to become “the one that knows” and the easiest way to do
it is to upload and share something shockingly incredible on the Internet.

All it means that fake news, though they can be categorized by Galtung and Ruge news values, like negativity,
references to elite person or nation, unexpectedness etc. as one that are newsworthy and should be reported and yet,
because of its uncertainty they should not, or at least should be first checked twice before being posted anywhere.

CONCLUS ION

To conclude, the news is a really important aspect of our life. They are everywhere covering themost important events
on a daily basis. Thanks to news values system through years everything that is happening in the world can be judged
by journalist and reporters as information worthy or not to be reported. Unfortunately, this system sometimes fails
when a particular event does not get enoughmedia attention or when the government regime hides some facts from
the public. However, it does not change the fact that people, in order to obtain daily information, are willing to reach for
different types of newsmedia – newscasts on television, radio broadcasts, articles in the newspapers and in social media
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websites. But, through the past couple of years the reliability and trustworthiness of news, in social media especially,
has been put at risk due to the spreading wave of fake news, which are half-truths andmisinformation that are going
quickly through the Internet, quite often without significant and accurate background checking, which in some extreme
cases might causemass disinformation. Although some information is correct with news values system and it is so easy
to assume that they are going to bring a large audience, it is better to first confirm the source and after that let the story
go out to the daylight.
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