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Słowo wstępne

Cechą współczesnej architektury i urbanistyki jest globalizacja wyrażająca się na-
der często uniformizacją form przestrzennych budynków i krajobrazu miast. Reakcją 
na powtarzalność i monotonię zurbanizowanej przestrzeni są próby poszukiwania toż-
samości miejsc zakorzenionych w historii, czerpiących z regionalnej tradycji. Niniejsza 
monografia „Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.” mieści się 
w nurcie takich poszukiwań. Jest ona dziełem trzech Autorek: urbanistki, animatorki 
kultury i kulturoznawczyni.  Sylwia Pawlikowskia - Musiewicz, Magdalena Foltyniak i 
Barbara Głyda  stworzyły  interdyscyplinarny zespół. Zgodnie z wykształceniem i swo-
imi zainteresowaniami badawczymi,  podjęły one temat z pogranicza urbanistyki na-
leżącej do dziedziny nauk o przestrzeni i nauk społecznych.

Publikacja powstała jako rozwinięcie pracy dyplomowej p.t. „Interaktywne mia-
sto  - przestrzeń publiczna a tożsamość Gliwic”. Wykonana została na zakończenie 
studiów podyplomowych Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach. Miałem przyjemność recenzować ją i uczestniczyć w jej 
obronie we wrześniu 2018 r. Druga z wymienionych Autorek - animatorka kultury  była 
autorką pracy dyplomowej, a  pierwsza  - urbanistka - promotorem tej pracy. Dołą-
czyła do nich trzecia – kulturoznawczyni. Jej rozważania o  wielowarstwowej  tożsa-
mości miasta odnoszące się do historii i współczesności Gliwic zawarte są w pierwszej 
części monografii. Druga część dotyczy współczesnych przestrzeni publicznych mia-
sta i prób odtwarzania dawnych miejsc poprzez „ mikrointerwencje przestrzenne”. 
Przedstawiono trzy lokalizacje związane z nieistniejącymi już gliwickimi kinami, których 
pamięć , zdaniem Autorek, warto przywrócić. 

Publikacja zawiera liczne ilustracje przedstawiające archiwalne mapy i zdjęcia, 
także współczesne widoki i propozycje projektowe. Kreują one  nowe miejsca lecz 
zawierają odniesienia do przeszłości Gliwic. Ilustracje te wzbogacają treści zawarte 
w monografii i zachęcają do zapoznania się z przemyśleniami zawartymi w części 
tekstowej.

Zainteresowanych kulturową i społeczną problematyką współczesnego miasta 
zachęcam do uważnego zapoznania się z zawartością monografii.

Andrzej Grzybowski
dr inż. arch. prof. WST

Rektor Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach

Katowice, grudzień 2018 r.
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1. Tożsamość miasta / tożsamość miejsca

Richard Sennett swoją książkę „Ciało i kamień. Człowiek i miasto w kulturze Za-
chodu”1 opatrzył cytatem z Polityki Arystotelesa: „Miasto składa się z ludzi różnego 
rodzaju; ludzie podobni nie mogą stworzyć miasta”. Te słowa dla Sennetta były klu-
czowe, stały się punktem wyjściowym dla jego tekstu, bo rzeczywiście pisząc o mie-
ście nie sposób pominąć aspektu wielości: wielość kultur, religii, historii, poglądów  
– to wszystko tworzy miejską mozaikę. Dla Sennetta rzecz wydaje się oczywista – jest 
Amerykaninem. Polskie miasta nie są równie różnorodne, przez kilka dekad próbowa-
no utrzymywać stan monokulturowy, a władza dbała, aby ślady innych kultur czy na-
rodów zniknęły z naszych miast. Wystarczy jednak poświęcić trochę czasu, odrobinę 
poszperać w miejskiej historii, aby zdać sobie sprawę, że nasze miasta były tworzone 
przez wielu różnych ludzi. Miasta śląskie (na przykład Gliwice), były przed II wojną świa-
tową miastami niemieckimi, zamieszkiwanymi przez Niemców, Polaków, Żydów i inne 
mniej liczne grupy etniczne. Położenie miast na szlakach handlowych sprzyjało wy-
mianie towarów, ale także kontaktom. Wielokulturowość musiała odbić się na tkance 
miejskiej, w której do dziś odnaleźć możemy ślady dawnej różnorodności. 

Obok zmian historycznych i wielokulturowości tożsamość miast śląskich budo-
wał przemysł, który był kołem napędowym rozwoju miasta i powodował również 
napływ ludności z różnych stron. Postindustrialny wizerunek Śląska, choć przez wiele 
lat traktowany był jako obciążenie, dziś staje się definiujący dla specyfiki regionu.  
Po transformacji ustrojowej, kiedy w przemyśle zaczęły zachodzić gwałtowne zmiany, 
infrastruktura postprzemysłowa ulegała degradacji. Wiele obiektów zostało utraco-
nych, ale te, które przetrwały, dziś otaczane są opieką. Szczególnie w ostatnich la-
tach przyśpieszyły realizacje projektów rewitalizacyjnych i Śląsk staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem dla samych mieszkańców, ale także dla turystów. 

Punktem wyjścia dla podjętej tematyki tożsamości miasta jest próba definicji poję-
cia tożsamości jako takiej. W dalszej części wywodu poruszone są przykłady architek-
tury tworzonej na styku kultur, a także tej, która wychodzi poza znaczenia kulturowe 
na rzecz swojej funkcjonalności. Problemami ważnymi dla tożsamości miast są również 
zagadnienia pustki i pustki po stracie. Tekst jest próbą wytyczenia kilku tropów, które 
mogą pomóc w tworzeniu i (od)twarzaniu miejskiej tożsamości.  

1.1. „Tożsamość”

Mówiąc o tożsamości miasta należy zacząć od próby uchwycenia pojęcia tożsa-
mość. O tożsamości pisze się obecnie wiele, poczynając od tożsamości jednostki, aż 
po tożsamość całych społeczności i narodów. Tożsamość w sensie psychologicznym, 
a więc tym najbardziej powszechnym, zdefiniowana jest następująco: tożsamość 
(identity) w teorii osobowości: pojęcie podstawowe, stałe Ja jednostki, wewnętrzne, 

1  R. Sennettt, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w kulturze Zachodu. Tłum. M. Konikowska, Gdańsk 1996.
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subiektywne odbieranie siebie jako jednostki; w tym znaczeniu termin ten jest często 
uściślany za pomocą dodatkowych określeń, np. tożsamość roli związanej z płcią, 
tożsamość rasowa lub grupowa. W logice tożsamość to relacja pomiędzy dwoma lub 
więcej elementami, którą cechuje zwrotność, symetryczność, przechodniość.2

Tożsamość zatem to pewnego rodzaju identyczność z samym sobą, pewna stała 
identyfikacja ja jako ja. Takie rozumienie tożsamości jest też zauważalne w potocznym 
rozumieniu tego słowa. Nieco inaczej pojęcie to formułowane jest w filozofii. Zwięzły 
wykład rozumienia pojęcia tożsamości w filozofii daje Zygmunt Bauman w artykule 
„Ponowoczesne wzorce osobowe”: (…) Pytamy się tu o tożsamość, a pojęcie „tożsa-
mości” ma sens o tyle tylko, o ile tożsamość może być inna niż jest, o ile jej bycie taką 
jaką jest – jest kwestią starań i dowodu. Pytanie o tożsamość wyrasta z odczucia chy-
botliwości istnienia (…). Refleksje filozoficzne nad sytuacją jednostki ludzkiej zmuszonej 
do poszukiwania własnej tożsamości oscylowały między dwoma poglądami. Wcze-
sne ich odmiany, reprezentowane przez Kartezjusza, Kanta, czy filozofów francuskiego 
Oświecenia, przedstawiały tożsamość jako coś, co wypada człowiekowi odkryć: ist-
nieje „istota człowieka” (…). Trzeba się do owej istoty przedrzeć przez gąszcz złudnych 
doznań codziennych wiodących na fałszywe tropy. (…). Późniejsze odmiany refleksji 
filozoficznej, reprezentowane np. przez Nietzschego, Heideggera, czy Sartre’a, czyniły 
tożsamość kwestią wynalazku raczej niż odkrycia: jeśli istnieje jakaś „istota człowieka”, 
to na tym tylko ona polega, że jednostka ludzka musi swą tożsamość budować nieja-
ko ab ovo, przez wybór i decyzje, podporządkowując całokształt wysiłków życiowych 
„projektowi” naczelnemu – żyjąc życie wedle wymagań tego projektu i w ten spo-
sób, dzień po dniu, budując mozolnie zręby swej tożsamości.3 Obie odmiany refleksji 
filozoficznej nad tożsamością zgodne są co do tego, że tożsamość nie jest dana, ale 
jest wynikiem ludzkiej aktywności. Powyższe próby definiowania terminu tożsamość 
tyczą się samego człowieka, nie zaś jego wytworu, jakim to wytworem jest także mia-
sto. Wytwór również jednak posiada tożsamość, zakorzenienie, jest (czy winien być) 
niesprzeczny z samym sobą. Można wnosić, iż miasto, jako wielowymiarowy wytwór 
ludzki, także tożsamość posiada. 

Istotnym dla tożsamości elementem jest zakorzenienie. Tadeusz Gadacz podejmu-
je problem zakorzenienia w książce „O umiejętności życia” w rozdziale dotyczącym 
wolności: „Ja” jestem zakorzeniony w ziemi, na której się urodziłem, w kulturze i religii, 
w jakiej zostałem wychowany, w wartościach, które zostały mi przekazane, w mowie, 
którą mówię, w rodzinie, w więziach przyjaciół i bliskich. To wszystko jest moje: ziemia, 
język, religia, kultura, wartości, rodzina, przyjaciele, bliscy. Te wszystkie związki określają 
mnie, moje „ja”.4 Świadomość własnych korzeni jest podstawowa dla zrozumienia kim 
jestem, kształtuje naszą tożsamość. Nie pojawiamy się w pustce, ale w świecie peł-
nym znaczeń , które uczymy się dekodować. Ciekawy jest tu aspekt ludzkiego umiej-
scowienia w świecie. Miejsce z którym się utożsamiam jest fundamentem określenia 
„ja”. Ale także samo miejsce posiada własną tożsamość. 

2  A. S. Reber, Słownik psychologii. Tłum. B. Janasiewicz- Kurczyńska, Warszawa 2000, s. 767.
3  Z. Bauman, Ponowoczesne wzorce osobowe. „Studia socjologiczne” 1993, 2, s. 8 i 9.
4  T. Gadacz, O umiejętności życia. Kraków 2009, s. 161.
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Autorzy tacy jak Zygmunt Bauman, czy Anthony Gidens w swoich publikacjach 
mówią o epizodyczności, która ma opisywać nasz sposób funkcjonowania w świecie 
współczesnym. Zamiast ciągłości mamy serię epizodów, co dobrze widać na przykła-
dzie zatrudnienia: sukces zawodowy zapewnia nam raczej elastyczność niż stałość 
zainteresowań, normą jest zmiana miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Zani-
kają także struktury społeczne o stałym charakterze takie jak rodzina. Całożyciowy 
plan rozpada się na rzecz „kalejdoskopu epizodów”. W tak chwiejnej rzeczywistości 
tożsamość staje się problematyczna (płynna); nie ma stałych punktów odniesienia, 
a przynajmniej nie są one tak jednoznacznie wytyczone. Jednym z powodów utra-
ty tożsamości stał się gwałtowny wzrost anonimowości – migracja ze wsi do miast, 
przemieszczanie się ludzi w skali kraju, ale także emigracja do innych państw. (Tak 
wzmożony ruch ludności stał się w ostatnich latach jednym z głównych problemów 
podejmowanych przez polityków europejskich czy amerykańskich.) Tożsamość jest 
zatem problematyczna, bo warunki określające nas ulegają zmianom: to, co nas 
określa w danej chwili, może rozpaść się pod wpływem różnych czynników, a co za 
tym idzie, możemy być zmuszeni do przewartościowania naszego życia. Wracając 
jednak do myśli Gadacza, to zakorzenienie, a zatem element stały, zaprzeszły, po-
zwala nam na utrzymanie niezmiennego ja. Pojawia się tu automatycznie metafora 
drzewa, którego korzenie, tkwiąc w ziemi, najmniej narażone są na zmienne czynniki 
świata zewnętrznego.5

Tożsamość miasta jest niejako uzewnętrznieniem tożsamości ludzi, którzy miasto 
zamieszkują, obecnie i w przeszłości. Podobnie jak rafa koralowa (a metafory tej 
w opisie kultury użył już Stefan Czarnowski) miasto tworzone jest przez setki, tysiące, 
a nawet miliony istnień, a jego tożsamość jest płynna niczym ruch na ulicach mia-
sta. Miasto jest żywym organizmem, którego krwioobieg stanowią ulice, krwinki zaś 
ludzie – ten pogląd sformułowany przez Thomasa Mertona pozwala na porównanie 
procesów życiowych i miejskich; przestrzeń miasta jest organizmem podlegającym 
zmianom porównywalnym ze zmianami, jakie zachodzą w ludzkim ciele. 

Pojęciem, które wydaje się być kluczowe dla rozumienia miejskiej tożsamości jest 
palimpsest. Palimpsest to – jak czytamy w Słowniku Wyrazów Obcych PWN – z greckie-
go ponownie zeskrobana (księga), rękopis (starożytny lub średniowieczny) pisany na 
pergaminie raz już użytym, z którego usunięto tekst poprzedni, zwykle dla zaoszczędze-
nia materiału pisarskiego6. Współczesne miasta europejskie, a może polskie w szcze-
gólny sposób są takim właśnie palimpsestem historycznym i kulturowym: w przestrzeni 
naszych miast istniały budowle, których już nie ma, należące do kultury, która została 
zniszczona. Mowa tu przede wszystkim o kulturze żydowskiej, licznych synagogach. 
O ich istnieniu zaświadczają dziś tablice pamiątkowe, czasem zaś – pusty plac. Jed-
nak w wielu miastach za sprawą II wojny światowej znikają także inne narodowości, 
kultury, wyznania. W miastach śląskich będzie to przede wszystkim ludność niemiecka; 

5 Obecnie coraz więcej osób zainteresowanych jest genealogią, poszukiwaniem swoich rodzinnych 
korzeni, co w domyśle autorek tekstu, ma związek z epizodycznością współczesnego świata; 
poszukujemy siebie, naszej tożsamości, w przeszłości naszych rodzin.

6 Sownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1980, s. 543.
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Niemcy po II wojnie zostają przesiedleni z terenów odzyskanych, a na ich miejsce 
osiedlają się przybysze ze Wschodu. W latach powojennych, w wielu miastach, więk-
szość zabytków i dzieł sztuki z niemieckiego okresu miasta zostaje zniszczona (istniał 
formalny nakaz dla mieszkańców Gliwic oddawania wszelkich materiałów, przedmio-
tów i dzieł sztuki znalezionych w zasiedlonych po Niemcach mieszkaniach). Niemców 
wyrzucano z ich domów, podobnie jak Kresowiaków, których sprowadzono na ich 
miejsce. Jak, dość dramatycznie, opisuje to Marian Jabłoński – pasjonat historii Gliwic: 
Przywożeni w wagonach towarowych (ludność polska ze Wschodu), ze skromnym do-
bytkiem, którzy jak żywe przedmioty mieli być ustawieni przy ciepłym jeszcze piecu ku-
chennym wyrzuconych przed chwilą niemieckich gliwiczan. Wzajemna nienawiść do 
siebie tych zwykłych ludzi jest chyba zrozumiała. Istnieje do dziś niestety. Bo jak zrozu-
mieć nakaz natychmiastowego opuszczenia domu rodzinnego i miasta, w którym żyły 
całe pokolenia krewnych, znajomych i przyjaciół? Zdanie to dotyczy obydwu stron. 
Dopełnieniem nieszczęścia była propaganda komunistyczna.7 Dziś te wzajemne ani-
mozje wydają się coraz mniej obecne, zwłaszcza w młodszych pokoleniach, które, 
choć interesują się historią, zdają się być bardziej świadome historycznych uwarun-
kowań, mniej są emocjonalne w stosunku do omawianych wydarzeń, bo są dla nich 
już (tylko) przeszłością, nawet jeśli jest to przeszłość własnej rodziny. Wkład ludności 
pochodzącej z Kresów Wschodnich w powojenny kulturalny pejzaż Gliwic nie ulega 
wątpliwości. Warto zwrócić uwagę na powstanie już w roku 1945 Politechniki Śląskiej. 
Kadra lwowskich profesorów i ich młodych wychowanków z okresu okupacji osiedliła 
się głównie w Gliwicach i miała decydujący udział w powstaniu Politechniki Śląskiej8. 

Przenikanie się ludzi i kultur w przestrzeni miejskiej tworzy kolejne warstwy – palimp-
sest. Metafora palimpsestu została użyta również przez Richarda Sennetta w książce 
„Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji zachodu”. Senett opisuje tu sytuację 
jednej z nowojorskich dzielnic: (…) widok całej tej różnorodności często prowadzi do 
fałszywych wniosków. Dla Jane Jacobs ludzie w Village tworzyli masę tak gęstą, że 
wręcz pozrastaną. A tymczasem na MacDougal Street turyści głównie przyglądają 
się sobie nawzajem; Włosi zajmują przestrzeń powyżej sklepów, gawędzą z sąsiadami 
z budynków naprzeciwko, jak gdyby tam w dole nikogo nie było. Wzdłuż drugiej Alei 
przeplatają się Latynosi, Koreańczycy i Żydzi, lecz gdy się tamtędy idzie, to niczym 
przez etniczny palimpsest, w którym każda grupa ściśle trzyma się własnego skrawka. 
W życiu Greenwich Village różnice współistnieją z obojętnością. Samo zróżnicowanie 
nie skłania do interakcji9. Ton wypowiedzi autora jest pesymistyczny. Metafora pa-
limpsestu została użyta tu do zaznaczenia wielokulturowej tkanki miejskiej, ale autor 
nie ma złudzeń co do możliwości integracji mieszkańców. W jego opinii różne grupy 
mieszkają obok siebie, wytyczają jednak granice, które mimo tak ścisłej bliskości prze-
strzennej, uniemożliwiają realną wspólnotę. Ten problem jest widoczny także w wielu 
europejskich metropoliach gdzie  wielokulturowość jest nadal niewykorzystaną szan-

7 www.24gliwice.pl/wiadomosci/gliwice-1945-rosjanie-ustawili-wszystkich-25-mieszkancow-domu-i-po-
prostu-rozstrzelali/ dostęp 27.11.2018.

8 W. Wilgusiewicz, Energetycy Lwowiacy na Śląsku. Katowice 1998, s. 12.
9 R. Sennett, Ciało i kamień…, s. 281.
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są. Zagadnienie wielokulturowości miejskiej jest jednak zbyt szerokie i wykracza poza 
ramy tego tekstu.

Miasta ze swoją wielowiekową nieraz historią stają się coraz częściej miejscem 
naukowej eksploracji, której materią są kulturowe palimpsesty, pamięć indywidualna 
i zbiorowa, a wreszcie materialne ślady świadczące o przeszłości, którą wymazano 
z kart historii. Te elementy tworzą tożsamość miasta, podobnie jak tożsamość osoby 
tworzona jest przez jej zakorzenienie w rodzinie, historii, kulturze i wartościach. 

1.2. Miejsce i nie-miejsce 

Japoński architekt Kengo Kuma na konferencji „Nowa architektura w Japonii 
i w Polsce” odbywającej się w roku 2004 w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Mang-
gha następująco wypowiedział się na temat globalnych tendencji w architekturze: 
Historia zatacza koło (…). Historia porusza się w dynamicznym cyklu reinkarnacji. (…), 
czuję szczerze, że źródłem tej dynamiki jest wymiana kulturowa – spotkanie człowieka 
z drugim człowiekiem10. Słowa te dobitnie świadczą, że nie jest możliwe mówienie 
o architekturze danego miejsca i czasu bez nawiązania do wpływów z zewnątrz, 
a sama architektura jest wynikiem przeplatania się wpływów kulturowych – tych 
zastanych w tkance miejskiej i nowych, będących wynikiem tendencji obecnych 
w myśli architektonicznej w danym czasie. Sam budynek krakowskiej Mangghi został 
zaprojektowany łącząc zarówno różne wątki kulturowe, jak i wymagania ekspozycyj-
ne i położenie budynku w przestrzeni miasta. Autor projektu budynku Arata Isozaki 
miał do rozwiązania trudny problem – zadaniem jego stało się wypracowanie formy, 
której zewnętrze wchodziło w relację z architekturą znajdującego się naprzeciwko 
Wawelu, wnętrze zaś miało stać się tłem odpowiednim do ekspozycji sztuki japońskiej. 
Żadna ze stron nie mogła dominować. (…)Stąd też samo miejsce (topos) stało się 
jedną z inspiracji dla kształtu budynku. Budowla znajdująca się w miejscu tak widocz-
nym z tarasu Wzgórza Wawelskiego została wkomponowana w meandry płynącej 
pośrodku Wisły, by nie zakłócić trwającego od dawien dawna genius loci. Kilka sfalo-
wanych linii przepływającej obok rzeki utworzyło geometrię linii konstrukcji dachu. Za-
łamujące się krzywizny fal stanowiły jednocześnie dalekie odniesienie japońskie – do 
znanego drzeworytu z serii 36 widoków góry Fudżi autorstwa Hokusaia, znajdującego 
się w kolekcji Jasieńskiego – przedstawiającego rybaków w łodzi unoszonej przez wiel-
ką, dominującą nad wszystkim falę11. Projekt budynku był wynikiem dogłębnych po-
szukiwań autora, znajomości kultur i kontekstów. Bryła Mangghi wpisuje się w horyzont 
nadbrzeża, swoją formą odtwarza kształt fal rzeki Wisły. Architektura jest jednocze-
śnie spektakularna i neutralna: nowoczesny kształt przyciąga wzrok turystów i miesz-
kańców, będąc czymś odmiennym w przestrzeni historycznej Krakowa. Horyzontalny 
układ, kolor fasady i wkomponowanie w krajobraz stanowi o nienachalności całej 

10 K. Kuma, Architektura w charakterze miejsca stanie się normą XXI wieku. Tłum. J. Juruś, (w:) . Kierunki. 
Materiały seminarium. Kraków 2005, s. 171.

11 www.manggha.pl/architektura dostęp 26.11.2018.
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koncepcji. To, co jednak przede wszystkim stanowi o wyjątkowości tej architektury to 
kulturowy przepływ idei, spotkanie dwóch odmiennych i odległych sobie kultur. 

Spotkanie i dialog międzykulturowy jest szansą dla tworzenia nowej jakości. Jednak 
ponad, czy raczej obok kultur, tożsamości i historii istnieje współcześnie nurt w architektu-
rze tej tożsamości i umiejscowienia pozbawiony. Marc Auge mówi o nie-miejscach, które 
odkrywają faktyczną pustkę naszej współczesnej kultury. Miejsce i nie-miejsce są raczej 
ulotnymi biegunami – pierwszy nigdy całkowicie się nie zatarł, drugi nigdy się nie dopeł-
nia; palimpsesty, w które bez przerwy wpisuje się pogmatwana gra tożsamości i relacji. 
Nie-miejsca są jednak miarą epoki: policzalną miarą, którą można obliczyć, dodając 
do siebie – za cenę kilku konwersacji między powierzchnią, objętością i odległością – 
trasy powietrzne i kolejowe, autostrady, ruchome przybytki zwane „środkami transportu” 
(samoloty, pociągi, samochody), porty lotnicze, dworce i stacje kosmiczne, wielkie sieci 
hoteli, wesołe miasteczka, supermarkety, skomplikowane węzły komunikacyjne, wresz-
cie – sieci kablowe lub bezprzewodowe działające w przestrzeni pozaziemskiej i służące 
tak dziwnej komunikacji, że łączy ona jednostkę wyłącznie z innym obrazem samej sie-
bie12. Coraz większą część przestrzeni w świecie współczesnym zajmują nie-miejsca – po-
zbawione tożsamości przestrzenie, budynki, których byt fizyczny nie niesie ze sobą żad-
nej treści, żadnego komunikatu, nie posiada żadnego związku z faktycznym miejscem 
w którym się znajdują. Komunikat tożsamościowy, kulturowy byłby zwyczajnym utrud-
nieniem w utylitarnej funkcji jaką spełniać mają przedstawiane przez Auge przestrzenie. 

Przykład krakowskiej Manghhi i nie-miejsca opisane przez Auge w książce „Nie-
-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hiperrzeczywistości” to dwie skraje inkar-
nacje (po)nowoczesności, obydwie mogą funkcjonować równolegle, ale mogą też 
wyznaczać tendencje rozwoju nie tylko architektury, miast, ale także społeczeństw. 

1.3. Pustka

W XX wieku pustka doczekała się prawdziwej nobilitacji, pustka staje się warto-
ścią dla architektonicznych realizacji. Z jednej strony wciąż przenika nas atawistyczny 
strach przed pustką, z drugiej – tylko pustka daje nam ukojenie od zgiełku konsump-
cjonizmu. Współczesna architektura chętnie posługuje się czystą płaszczyzną, nie ma 
miejsca na detal, ornament, zdobienie. Tych niuansów jesteśmy też często pozbawia-
ni przez wszechobecną (nadal) w polskich miastach reklamę zewnętrzną. 

W świadomości wielu architektów (a także i filozofów) pustka staje się zagadnie-
niem kluczowym, co wynika z gwałtownych przemian dotyczących właściwie wszyst-
kich dziedzin życia; od powszechnej globalizacji, poprzez komputeryzację i urbani-
zację, po skażenie środowiska. Pustka jest próbą zachowania równowagi w chaosie 
i natłoku informacji i wytworów materialnych13. W tym kontekście pustka okazuje się 

12 M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Tłum. R. Chymkowski, 
Warszawa 2010, s. 53-54.

13 T. Głowacki, Amor vacui. Kilka uwag o architekturze współczesnej. „Autoportret”, 2007,1, s. 13.
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ostoją spokoju i ciszy, do jakiej ucieka obywatel polis, ciszy w której ukoić może skoła-
tane nerwy. Pewne elementy fascynacji pustką funkcjonują w masowej świadomości 
pod postacią wizualnych przyzwyczajeń; większości ludzi trudno sobie wyobrazić, że 
posągi greckie, czy grecka starożytna architektura, były kiedyś pokryte polichromią. 
Niewyobrażalny zdaje się fakt, że te majestatyczne budowle świątynne, czy przedsta-
wienia bogów mogły być kolorowe niczym obrazki z codziennych gazet. Siła sztuki 
starożytnej tkwi w jej czystości. Michał Anioł zapytany jak tworzy swe doskonałe dzieła 
rzeźbiarskie miał odpowiedzieć: „Po prostu odrzucam z bryły kamienia wszystko to, co 
zbędne”. Może właśnie w tym powiedzeniu Michała Anioła tkwi powód, przywiąza-
nie współczesnych do klasycznego kanonu piękna; otoczeni przepychem wszelkiego 
rodzaju i stopnia z nostalgią i sentymentem spoglądamy na greckie dzieła doskonałe 
w swej formie. Na problem estetyzacji oraz wynikającego z niej paraliżu wyobraźni od 
lat zwraca uwagę w swych pismach Jean Baudrillard oraz Wolfgang Welsch, który 
dodaje, że proces ten powoduje banalizację i schematyzację naszego postrzegania 
i rozumienia świata, a w ślad za tym pauperyzację wyobraźni i dostosowanie umysłu 
do zunifikowanych struktur. Efektem tego jest zobojętnienie, gdyż „estetyzacja – jak 
pisał – dokonuje się jako anestetyzacja”. Uczynienie świata jeszcze piękniejszym i jesz-
cze prawdziwszym w rezultacie pociąga za sobą apatię i alienację14. W rzeczy samej 
anestetyzacja staje się mechanizmem obronnym psychiki umożliwiającym przetrwa-
nie w świecie przepełnionym bodźcami estetycznymi. 

Narastające otępienie na bodźce estetyczne jest nieuniknione, aby móc „normal-
nie funkcjonować”; fala zalewających nas z każdej strony informacji wizualnych nie 
pozwala na ich dekonotację, faktycznie zaś hartuje nas na wszelki możliwy zachwyt 
nad tym, co estetyczne. Jest to zapewne jeden z powodów odwrotu sztuki współcze-
snej od estetyki dzieła na rzecz jego deestetyzacji, zachwytu nieraz nad tym, co zwy-
czajnie brzydkie, lub co nie podlega ocenom estetycznym, lokując się raczej w kręgu 
działań o charakterze społecznym. Sztuka skupiająca się jedynie na idei piękna w na-
szej rzeczywistości nie miałaby racji bytu będąc li tylko powtórką strywializowanego 
piękna oferowanego nam przez bloki reklamowe w kinie, telewizji, banery, bilbordy, 
plakaty i liczne w przestrzeni miejskiej – ekrany15. 

To, co wydaje się jeszcze zachwycać człowieka zawiera się w „bezinteresownym 
umiłowaniu” piękna przyrody – „piękna pozbawionego wszelkich znaczeń”. Jednak 
i tu natrafiamy na cynizm współczesnych korporacji: firma Canon swego czasu w par-
kach krajobrazowych Stanów Zjednoczonych ustawiała tablice informujące turystów, 
że tu właśnie przed nimi roztacza się ujmujący widok, który należałoby uwiecznić na 
kliszy fotograficznej. Z jednaj strony pracownicy Canona wydają się mieć turystów za 
głupców pozbawionych estetycznego wyczucia na piękno przyrody, czyli jednego 
z podstawowych ludzkich odruchów, z drugiej zaś – komercjalizują to, co komercjali-
zacji zdawałoby się podlegać nie może. A jednak! Turystyka to ważna gałąź przemy-
słu, sama przyroda staje się zaś tłem akcji reklamowych, tłem umożliwiającym zwielo-
krotnioną sprzedaż reklamowanego produktu. 

14  R. Lewandowski, Estetyka pustki, czyli dokąd zmierza sztuka. „Autoportret” 2007, 1, s. 9.
15  Nie znaczy to, że piękno w sztuce współczesnej się nie objawia.
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Pustka w strukturze literackiej jest wyrażana przez milczenie. Z perspektywy socjolo-
ga wiedzy (…), każdy komunikat, a więc również dzieło literackie, wraz ze swoim poja-
wieniem się, dzieli amorficzną rzeczywistość przedkomunikacyjną (…) na dwie wyraź-
ne części: na to, co powiedziane i to, co nieopowiedziane. „Tekst mówi to, co mówi 
i nie mówi, czego nie mówi” – twierdzi tautologicznie Luhmann. Wydaje się jednak, że 
praktyczne obcowanie z dziełem literackim relatywizuje kategoryczność powyższej 
tezy. Doświadczenie uczy, że często tekst nie mówi tego, co mówi i mówi to, czego 
nie mówi. Tekst jest zdolny do zachowań paradoksalnych; może się w nim pojawić za-
równo nic nie komunikująca wypowiedź (zjawisko znane pod nazwą „pustosłowia”), 
jak i wiele komunikujące milczenie (tzw. „wymowne milczenie”)16. Nie ma zatem ostrej 
granicy między tym, co powiedziane, a tym, co przemilczane. Milczenie, choć równie 
dobrze może być w dziele literackim zaznaczone graficznie poprzez czystą stronę, lub 
jej część, zazwyczaj znajduje ujście w subtelnych zabiegach autora. 

Milczenie pełni funkcję „mówienia” o tym, o czym powiedzieć nie wolno. Zabiegi 
literackie, o których tu mowa, sprowadzają się do odpowiedniego zastosowania mil-
czenia, pustki. Zatem milczenie, czy używając wygodniejszego pojęcia „pustka”, nie 
jest próżnią pozbawioną znaczenia. W tekście pustka znaczy i bywa wymowniejsza 
niż słowo. Nie inaczej jest w architekturze. Pustka między powierzchniami rozbija bryłę, 
nadając jej lżejszy wygląd, pustka pozwala grać światłu tam, gdzie może ono pene-
trować wnętrze. W pewnych okresach historycznych pojawia się strach przed pustką 
niwelowany za pomocą tak zwanej w sztuce tendencji horror vacui. W innych wiekach 
pustka staje się dominantą w myśleniu o sztuce, architekturze. Architekt doby moderni-
zmu Adolf Loose powiedział, że „ornament to zbrodnia”, a nowy trend w architekturze 
początku zeszłego wieku zrodził się z negacji dotychczasowych stylów historyzujących 
i ornamentacyjnych. Prawdziwego przełomu dokonali twórcy współczesnej architek-
tury: Mies van der Rohe, Walter Gropius, Bruno Taut, a w szczególności Frank Lloyd 
Wright – za ich pośrednictwem problematyka pustki ujrzała światło dzienne. 

Pustka jest niezbędnym środkiem wyrazu, warunkiem sine qua non wszelkich zja-
wisk. Hans-Georg Gadamer przywołuje w swojej „Aktualności piękna” przykład po-
dawany wcześniej przez Romana Ingardena opisu schodów w „Braciach Karama-
zow” Dostojewskiego: Dostojewski jakoś to opisał. Wiem dzięki temu dokładnie, jak te 
schody wyglądają. Wiem, jak się zaczynają, potem robi się ciemno, następnie trzeba 
skręcić w lewo. Jest to dla mnie namacalnie jasne, a przecież wiem, że nikt inny nie 
„widzi” tych schodów tak samo jak ja.  A jednak każdy, kto podda się urokowi tej 
mistrzowskiej narracji, będzie te schody po swojemu „widzieć” całkiem dokładnie 
i będzie przekonany, że widzi je takimi, jakimi one są. To jest ta wolna przestrzeń, jaka 
w tym przypadku zostawia słowo poetyckie, przestrzeń, którą my wypełniamy, idąc za 
językową ewokacją narratora. Podobnie jest w sztukach plastycznych. Jest to akt syn-
tezy. Musimy wiele połączyć, wiele zespolić. Mówimy zazwyczaj, że obraz „czytamy”, 
tak jak czyta się pismo. „Rozszyfrowujemy” obraz jak tekst17. Podobnie w architekturze 

16 B. Drąg, Miejsce i funkcja milczenia w strukturze dzieła literackiego. „Ruch literacki”, 1991, 5, s. 475.
17 H. G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 

1993,  s. 36.
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pustka jest elementem konstytutywnym: pustka stanowi kontrast dla bryły, wydobywa 
ją z niebytu. To, co materialne uzupełniane jest przez efemeryczne odczucie, emocję, 
która wszak bezpośrednio nie jest nam dana, a domaga się odczytania, dopełnienia 
całości przez naszą myśl. 

Jak zauważa Tomasz Głowacki w tekście „Amor vacui”: To, że w świadomości 
wielu architektów pustka staje się obecnie tak ważna, nie jest tylko odzwierciedle-
niem zmian, jakie miały miejsce w pojmowaniu samej architektury, pojmowaniu, 
które ewoluowało od pojęcia bryły do pojęcia przestrzeni. Na głębszym poziomie 
współczesna fascynacja pustką replikuje gwałtowne przemiany zachodzące prawie 
w każdej dziedzinie życia (powszechną globalizację, komputeryzację, urbanizację, 
skażenie środowiska itd.). Jest próbą zachowania równowagi    w chaosie i natłoku 
informacji i wytworów materialnych18. Zmiany zachodzące w świecie współczesnym, 
ograniczające wolne przestrzenie i strefy ciszy, degradując środowisko naturalne, wy-
muszają na architektach przewartościowanie dotychczasowych wzorców. Obecnie 
trudno o postawę równie egocentryczną jak choćby w przypadku Roberta Mosesa, 
który, jak sam mówił „potrzebował tasaka”, aby odmienić Nowy Jork. Pusta prze-
strzeń staje się podstawą kreacji dla rozwiązań architektonicznych – pustka staje się 
częstokroć celem architektów, a jak zauważa Marek Warchoł: Cóż może dobitniej 
świadczyć o wyczerpaniu architektury niż fakt, iż niektórzy architekci poświęcają całą 
swoją twórczą energię i cały swój czas, by zaprojektować budynek, którego po pro-
stu nie będzie?. Poszukiwanie rozwiązań dla architektury „niewidzialnej” może wiązać 
się również z odwrotem od modernistycznych koncepcji, a także późniejszych spek-
takularnych rozwiązań; w ostatnich latach zagrożenia związane z zanieczyszczeniem 
środowiska, wzrostem liczby światowej populacji i eksploatacją ekosystemów dopro-
wadziły do pogorszenia się stanu środowiska, ale postępuje także świadomość ekolo-
giczna. Coraz większy nacisk kładziony jest na wprowadzanie przez państwa polityki 
proekologicznej. Dla przykładu Parlament Europejski przegłosował zakaz sprzedaży 
plastikowych słomek i sztućców, a państwa Unii zobowiązane są do zaniechania ich 
produkcji do roku 2021. Także w architekturze widoczna jest tendencja proekologicz-
na: rozwiązania mają być prowadzone w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Infra-
struktura również podlega tej tendencji i plany budowy nowych dróg realizowane są 
z myślą o ekosystemie; jasne jest, że nowa droga w jakiś sposób naruszy środowisko, 
w którym się znajdzie, ważne jest jednak poszukiwanie takich rozwiązań, które środo-
wisko naruszą w najmniejszym stopniu19. 

Wracając jeszcze do tekstu Głowackiego, w dalszej części czytamy: Architektura 
współczesna afirmując i uwypuklając pustkę w swoich zamierzeniach projektowych, 
wyznacza równocześnie obszar wycofania się materialnych przejawów aktywności 
człowieka. Zwraca tym samym uwagę na eksplorację jego istoty i głębi egzystencjalno-
-duchowej. Pustka swoją obecnością stwarza dystans wobec nachalnej rzeczywistości 

18 T. Głowacki, Amor vacui. Kilka uwag o architekturze współczesnej…s. 13
19 Nie jest to jedynie życzeniowa teoria autorek, ale polityka wielu państw zachodnich, pojawiająca się 

także i w Polsce, choć głównie za sprawą organizacji proekologicznych, które uświadamiają politykom 
i społeczeństwu negatywne skutki niektórych proponowanych planów infrastrukturalnych.
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– definiuje pole zawieszenia, w którym mogą zostać określone podstawowe wartości 
człowieka, umykające w konsumpcjonizmie i szybkości życia. Czyni to przy tym w spo-
sób wyjątkowy – nienarzucający się i niedogmatyczny. Pustka bowiem nie reprezentuje 
określonego stanowiska, nie wymusza konkretnego rozwiązania, algorytmu. Będąc ni-
czym, jest potencjalnym zbiorem wszelkich możliwości. Jednocześnie przez kontrast do 
pełni niesie z sobą olbrzymi ładunek kreacji. Zachęca do osobistej partycypacji w od-
czytywaniu rzeczywistości i określaniu w niej swojej roli i miejsca, w tym także indywidu-
alnym definiowaniu architektonicznej przestrzeni, którą pustka nam oferuje20. W świecie, 
w którym nie ma już miejsca dla sztuki – francuski teoretyk  Jean Leymarie twierdził, iż 
liczy się jedynie funkcja twórcza sztuki, a nie wytwory artystyczne, którymi jesteśmy naj-
zupełniej przesyceni21, natomiast artysta Robert Morris proponuje „roboty ziemne jako 
najwyższą formę sztuki” – nie ma także miejsca dla architektury. Spektakularne dzieła 
nie mogą powstawać, gdyż zajmują przestrzeń, a deficyt tej jest aż nadto zauważalny. 

Land art – sztuka ziemi, której świetność przypadała na lata siedemdziesiąte zeszłe-
go wieku proponowała dzieła wtopione w naturalne tło, lub je przetwarzające. Robert 
Smithson konstruując swoją spiralę – groblę usypaną z kamieni na jeziorze w stanie 
Utah pewnie nie przewidział jej zalania przez wody jeziora na ćwierć wieku, a jednak 
ten właśnie aspekt wydaje się wiążący; dzieło zniknęło sprzed oczu potencjalnych 
widzów i istniało w świadomości znawców sztuki jedynie jako koncept, najwyżej jako 
fotografia. W tym sensie praca Smithsona nawiązuje do sztuki konceptualnej: koncep-
cja, idea jest skończonym dziełem, materializacja idei zaś jest drugorzędna, jeśli nie 
w ogóle zbędna. Pustka rozumiana może być stricte estetycznie jako niezbędna dla 
zaistnienia rzeczy/dzieła/bryły/formy: Pustka i forma są możliwością i koniecznością 
zarazem wyłonienia się przedmiotów i pojęć, które szukają swojego miejsca pomię-
dzy niewypowiedzianym, niewidzialnym, niepojętym (pustką) a tym, ku czemu się ono 
zwraca (forma), by przedstawić się, by pojawić się w zmysłowej percepcji i świadomo-
ści współczesnych22. Estetyczny wymiar pustki, jako dopełnienia, tła, warunku koniecz-
nego zaistnienia formy, zapowiada jej – pustki – wymiar semiotyczny. 

Jak już zostało powiedziane: pustka nie jest pozbawiona znaczeń, a jednym z nich 
jest pustka po utracie, pustka, która następuje kiedy coś/ktoś odchodzi, w taki czy 
inny sposób znika z naszego życia i wtedy mówimy, iż „odczuwamy pustkę po stracie”.  
Taką „pustką po stracie” w wielu miastach europejskich jest pustka, która pozostała 
po Żydach i ich kulturze, ludziach i ich zwyczajach, które to praktycznie zniknęły z na-
szych miast, a przed II wojną światową stanowiły ich integralną część. 

1.4. Pustka po stracie

Filozof Theodor Adorno wypowiedział w połowie zeszłego wieku kluczowe dla 
zachodniej humanistyki zdanie: „Pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem”. 

20 T. Głowacki, Amor vacui. Kilka uwag …, s. 15.
21 Wł. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 2008.s. 60.
22 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005. s. 43.
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Stąd rodzi się pytanie: czy sztuka, poezja, filozofia są jeszcze możliwe po Holokauście?  
Pytanie to znamionuje naszą epokę, w której człowiek dowiedział się o sobie rzeczy 
najgorszych. Kiedyś Eric Hobsbawm ogólną liczbę ludzi, którzy zginęli gwałtowną 
śmiercią w XX wieku, oszacował na 187 milionów23. Reżimy komunistyczne i narodowo-
socjalistyczne, ludobójstwa w krajach Afryki, Azji, Ameryki Południowej, a także w Eu-
ropie, pochłonęły miliony ofiar. Mord na masową skalę, stechnicyzowany i sterylny, 
ostatecznie pogrążył ideę nadczłowieka i wiarę w nieograniczony rozwój ludzkości. 
Wszystkie te krwawe wydarzenia odcisnęły swe piętno w sposobie myślenia człowieka  
zachodu i w ocenie jego własnych wynalazków; początkowa euforia rewolucji prze-
mysłowej przeszła w gwałtowny kryzys wiary w postęp. Jednocześnie technicyzacja 
życia, choć już nie oceniana równie entuzjastycznie jak u swego zarania, nabiera 
coraz większego rozpędu. 

W książce „Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta” Ewa Rewers pro-
ponuje inne od tradycyjnego pojmowanie pustki: Proponuję odwrócić tu tradycyjny 
porządek, w którym to raczej forma nasuwa się na pustkę, by zamknąć ją w pojęciu 
lub wprowadzić w nią przedmiot. W najnowszej sztuce bowiem i filozofii, szczególnie 
wtedy, gdy chcą odnieść się one do treści pamięci, najbardziej etycznie uzasadnione 
i estetycznie poruszające wydają mi się próby zatrzymania pustki jako pewnego stanu 
świadomości, a więc prezentacji tej pustki raczej niż jej reprezentacji. Czytając ko-
mentarze Libeskinda do procesu projektowego, którego rezultatem jest Muzeum Ży-
dowskie, wielokrotnie napotykamy opisy takiego postępowania. Muzeum miało być 
pomyślane jako emblemat, gdzie to, co już niewidoczne, staje się widoczne dzisiaj 
jako pustka, jako niewidzialne. Pomysł konstrukcyjny wydaje się dzisiaj bardzo prosty: 
zbudowano muzeum wokół przestrzeni pustki, która je przebija, pustki, która jest do-
świadczana przez publiczność muzeum24. Muzeum Żydowskie Libeskinda stało się już 
kanonicznym przykładem współczesnej architektury. Muzeum w Berlinie powstało dla 
upamiętnienia historii Żydów niemieckich, a budynek zaprojektowany przez Liebe-
skinda bezpośrednio nawiązuje do pamięci o tym narodzie i jego wkładzie w kulturę, 
jak również dramatycznych wydarzeń zeszłego wieku. Kształt budynku powtarza li-
nie i trójkąty Gwiazdy Dawida, powierzchnia budynku jest pokryta odbijającą światło 
blachą cynkową, poprzecinana jest nieregularnymi szczelinami okien, które stanowić 
mają linię łączącą punkty na mapie miasta, w których przed wojną zamieszkiwali 
wybitni Żydzi i Niemcy. Przez budynek przebiega pięć przestrzeni – pustek skonstru-
owanych z surowego betonu. Następujący opis Muzeum znajdujemy u Rewers: Do-
kładnie rzecz ujmując, sześć pustek przecina przestrzeń muzeum w planie wertykal-
nym i horyzontalnym. Dwie pierwsze, o pustych ścianach, są dostępne dla zwiedzają-
cych. Dwie kolejne, widoczne z mostów łączących fragmenty budynku, przecinające 
piętra na narożnikach, to „nieprzydatne przestrzenie” niedostępne dla publiczności. 
Dwie kolejne przebiegają wertykalnie muzeum, przy czym piąta, pustka Holocaustu, 
jest lustrzanym odbiciem szóstej, zewnętrznej przestrzeni dołączonej do wieży. Pust-
ka i nieobecność dawnych mieszkańców Berlina, wcielone przez puste przestrzenie 

23 R. del Aguila, Wiek optymistycznych zbrodniarzy. Tłum. K. Górna, „Gazeta Wyborcza” 2-3 sierpnia 2008, s. 22.
24 E. Rewers, Post-polis…s. 43.



18

Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.

między ścianami, bywają analizowane przez interpretatorów projektu Libeskinda 
jako prymarny element jego architektury. Libeskind będzie wracał do takiego ujęcia 
pustki także w innych projektach, aż po projekt nowych wież dla Nowego Jorku. W tej 
architekturze ściany ważne są tylko na tyle, na ile określają granice pustek. „Ta pustka 
jest w rzeczywistości filarem budynku, jego główną osią, główną ścianą nośną, która 
unosi nieobecność.25 

O Muzeum Żydowskim w Berlinie pisze się wiele, nader ciekawy w tej dyskusji jest 
głos Krzysztofa Lenartowicza. Lenartowicz w tekście „Architektura trwogi” podkreśla 
cztery  motywy-aspekty, na których oparty został projekt Liebeskinda. Pierwszy z nich 
to rozwijanie budynku „między liniami”, z których jedna jest pociętą na odcinki pro-
stą nieciągłej i niedostępnej pustki, a druga ciągnącą się „w nieskończoność” linią 
łamaną, która wyznacza bryłę. Pustka reprezentuje to, o czym autor pragnie nam 
przypomnieć, „co zostało zagubione i nie zostanie nigdy naprawione”. (...). Drugim 
aspektem jest postać Arnolda Schönberga i jego niedokończona opera „Mojżesz 
i Aaron”, z jej „niemuzycznym uzupełnieniem słowa”. Libeskind widzi gmach Muzeum 
jako próbę architektonicznego dokończenia tej opery. Trzecim aspektem jest lista na-
zwisk Żydów deportowanych z Berlina, oparta na Gedenkbuch. Łącząc między sobą 
przedwojenne adresy tych osób na planie Berlina architekt otrzymał zbiór przecinają-
cych się linii, wśród których łatwo można było wydobyć niektóre, by zarysować rodzaj 
gwiazdy Dawida. Jej ostrokątna geometria leży u podstaw zygzaka bryły Muzeum. 
(...). Czwartym aspektem jest tekst „Einbahnstrabe” Waltera Benjamina, który został 
wcielony w sekwencję sześćdziesięciu sekcji wzdłuż zygzaka, z których każda przed-
stawia jedną ze „stacji Gwiazdy” opisanych przez Benjamina26. Przykład Muzeum  
wydaje się szczególnie interesujący raz rozpatrywany jako gmach-pomnik, dwa – 
poddany refleksji w kontekście architektury współczesnej, jako emblematyczny wręcz 
jej przykład. Pustka staje się tu elementem konstytuującym całość.

Trudno abstrahować od „treści” muzeum, jednak interesująca jest także sama 
konstrukcja, która wykorzystuje szereg zabiegów, aby ową „treść” wyeksplikować. 
Tak o problemie pisze Lenartowicz: Aby swoje działanie uczynić skutecznym archi-
tekt wprowadza zabiegi, które mają na celu uniemożliwienie percepcji w zwykłych 
kategoriach. Struktura przestrzenna obiektu jest istotną nowością. Na negację para-
dygmatu tradycyjnego (klasycznego, „normalnego”) budynku składa się: odrzucenie 
osiowości w dyspozycji całości; odrzucenie symetrii; odrzucenie zasady równowagi 
brył; brak „wejścia głównego”; zatarcie kondygnacji (przez ukrycie ich ilości następu-
je także kamuflaż skali całego obiektu); brak okien i innych elementów tradycyjnego 
budynku27. Cała konstrukcja ma charakter symboliczny i poprzez zastosowanie pustej 
przestrzeni uobecnia to, co niewidzialne – pamięć po tych, którzy odeszli, zostali za-
mordowani. W opozycji do tradycyjnej funkcji budynku Muzeum nie wzbudza w nas 
poczucia bezpieczeństwa, ale przeciwnie – obnaża nas. Tradycyjnie myśląc budynek 

25 Tamże, s. 44.
26 K. Lenartowicz, Architektura trwogi. (w:) T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewwska (red.), Pamięć Shoah. 

Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania. Wyd. Oficyna, Łódź 2009, s. 611-613.
27 Tamże, s. 613.
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ma nam dawać schronienie, gdy przestrzeń Libeskinda buduje rosnącą atmosferę 
grozy i osamotnienia; architektura budzi tu niepokój.

Cytowany wyżej Lenartowicz pisze następująco o współczesnej architekturze:  
Reakcją postmodernizmu w architekturze było przeniesienie akcentu na semantycz-
ne wartości budynku, programowo negowane przez głoszący abstrakcję modernizm. 
Dziś poszukuje się jednak innych środków wyrazu niż tylko operowanie kodami zna-
czeniowymi. Architektura znowu odnajduje się jako sztuka przestrzeni. Uświadomie-
nie tego faktu przywraca równowagę właściwą tej dziedzinie. Poszukiwanie nowych 
środków wyrazu w architekturze, podobnie jak w całej sztuce współczesnej, prowa-
dzi do zainteresowania ciałem człowieka. Dokonania w dziedzinie psychologii, która 
od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku rozwinęła badania środowiska, stają się 
mniej lub bardziej uświadomioną podstawą działania architektów. Doświadczenia 
psychologii architektury prowadzą do architektury psychologicznej, opartej o reflek-
sje nad człowiekiem i jego zachowaniem28. Budynek oczywiście – czego nie neguje 
Lenartowicz – nadal jest tekstem domagającym się odczytania, interpretacji (od tych 
kodów znaczeniowych odcinał się modernizm). Interpretacja taka wymaga rozpo-
znania zarówno bryły architektonicznej, projektów, jak i kontekstów historycznych, czy 
kulturowych stojących za jej powstaniem. Jednocześnie konstrukcja poprowadzona 
jest tak, aby wywrzeć odpowiednią reakcję na naszej psychice i na naszym ciele. 
Nie jest rzeczą przypadku, że zwiedzający Muzeum Żydowskie w Berlinie, musi odczuć 
pustkę, zagubienie, które przenikają miasta Europy po wydarzeniach II wojny świa-
towej. Lenartowicz jednocześnie podkreśla fakt, iż wszystkie te zabiegi muszą być ze 
sobą skorelowane, tworzyć harmonijną całość; wiedza historyczna nie może być za-
stąpiona reakcjami ciała podobnymi tym, z jakimi mamy do czynienia w parkach roz-
rywki. W przypadku tak szczególnym jak Muzeum Żydów w Berlinie autor projektu mu-
siał zadbać o jego wymiar etyczny. Nieprzypadkowo autorzy wybierają ten właśnie 
projekt Libeskinda, aby mówić o architekturze współczesnej: z jednej strony estety-
ka, środki architektoniczne wykorzystane przez architekta są egzemplifikacją kultury 
współczesnej, dają świadectwo o współczesnej architekturze. Z drugiej zaś Muzeum 
w Berlinie jest monumentem traumatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w zeszłym 
wieku, a które na zawsze zmieniły kulturę Zachodu. Kultura Zachodnia nie może być 
już taka sama po Holokauście, pustki jaka zionie w samym łonie naszej kultury nie da 
się niczym zapełnić.

W miastach górnośląskich historia mieszkańców żydowskich obecna jest przede 
wszystkim dzięki żydowskim cmentarzom. To właśnie cmentarze w największej mie-
rze oparły się niszczącej machinie wojny i politycznych zmian. Miejsca te w ostatnich 
latach otaczane są coraz lepszą opieką. Mieszkańcy niejako „przypominają” sobie 
o istnieniu cmentarzy żydowskich, domagają się, aby te objęto odpowiedną troską. 
W historycznym domu przedpogrzebowym przy cmentarzu żydowskim w Gliwicach 
powstał w 2016 roku Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, będący oddziałem muzeum 
gliwickiego. Na stronie Domu Pamięci czytamy: Misją nowego oddziału Muzeum w Gli-

28 Tamże, s. 610.
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wicach jest badanie i upamiętnianie dziejów Żydów na terenie Górnego Śląska od 
średniowiecza do współczesności. Jest to również przestrzeń dialogu między różnymi 
kulturami, religiami oraz narodami – spotkań oraz debat o historii i relacjach wielu spo-
łeczności, które niegdyś zamieszkiwały te tereny. (…) W 2003 r. został wpisany do re-
jestru zabytków, a w 2007 r. Gmina Żydowska przekazała go Miastu Gliwice. W 2012 
r. prezydent miasta podjął decyzję o odrestaurowaniu dawnego żydowskiego domu 
przedpogrzebowego i przekształceniu go w oddział Muzeum w Gliwicach, któremu 
nadano nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich.29  Warte jest podkreślenie zaan-
gażowania miasta w przywrócenie dawnej świetności budynku i utworzenie oddziału 
muzeum. Pracownicy Domu podkreślają wartość dialogu międzykulturowego, nie za-
pominają o innych grupach narodowościowych, czy kulturowych, które zamieszkiwały 
i zamieszkują obecnie Gliwice i Górny Śląsk. 

Dom przedpogrzebowy przy żydowskim cmentarzu w Gliwicach został odrestauro-
wany i służy obecnie jako miejsce pamięci. Synagoga gliwicka została spalona w 1938. 
O tym, że istniała świadczy dziś tablica pamiątkowa. Na górnej ozdobnej tablicy wid-
nieje napis w języku polskim i hebrajskim: „W tym miejscu w latach 1861–1938 stała sy-
nagoga”. Natomiast na dolnej tablicy możemy przeczytać: „Spalenie synagogi przez 
nazistów w Noc Kryształową z 9 na 10 listopada 1938 roku stało się symbolem represji 
i prześladowań społeczności gliwickich Żydów, która przez ponad 150 lat współtworzy-
ła historię miasta. Deportacje ponad 600 członków gminy żydowskiej do hitlerowskie-
go obozu zagłady Auschwitz-Birkenau zakończyły się w grudniu 1943 roku”.30 Miejsce 
po synagodze wykupił prywatny właściciel. Obecnie parcela między ulicami Dolnych 
Wałów i Kościelną to jeden z ostatnich wolnych terenów na starówce. W 2018 roku 
Nowiny Gliwickie poinformowały, że właściciel chce w tym miejscu utworzyć parking. 
Jednak wszelkie prace (wcześniej planowano w tym miejscu budowę nowoczesnego 
apartamentowca) wstrzymuje archeologiczna wartość miejsca: przez plac, który pier-
wotnie znajdował się w obrębie murów miejskich, przebiega pas średniowiecznej fosy 
oraz długi na 14 metrów odcinek średniowiecznego muru obronnego. Atrakcją dla 
archeologów jest układ nawarstwień datowanych na okres  między drugą  połową  
XIII  a  XVII wiekiem.  Znaleziono też liczne fragmenty średniowiecznych naczyń, kości 
zwierzęcych oraz pojedyncze przedmioty z żelaza. Parcela została sprzedana prywat-
nemu właścicielowi przez Gminę Żydowską, a jednak planom utworzenia parkingu 
w tym miejscu towarzyszą duże kontrowersje wśród mieszkańców. Głównym powo-
dem jest historyczna wartość miejsca. Fakt, iż w tym miejscu znajdowała się synagoga 
domagałby się upamiętnienia. Co jest tu jednak kluczowe? Pamięć o nieobecnych 
już mieszkańcach? Czy pamięć zbrodni, która tych mieszkańców zabrała? Obecnie 
miejsce po synagodze nadal pozostaje puste, a pustka ta jest rażąco obecna: wśród 
gęstej zabudowy znajdujemy pusty plac. W wielu innych miastach miejsca po synago-
gach zostały zabudowane w okresie powojennym i w kolejnych dekadach. Możemy 
zatem wnosić, iż dylemat moralny dotyczący tych miejsc pojawił się stosunkowo nie-
dawno, lub też głośniej jest obecnie artykułowany. 

29 www.dom.muzeum.gliwice.pl/o-nas/ dostęp 27.11.2018.
30 Obecnie gminny dom modlitwy znajdujący się w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 9.
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Miejsca, w których przed II wojną światową tętniła żydowska kultura, mogą być 
trudne do zlokalizowania w topografii miasta. Taki jest przypadek łódzki, o którym pisze 
Tomasz Majewski w tekście „Ulice bez pamięci” zamieszczonym w książce „Pamięć 
Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania”: Najbardziej zastanawiają-
ce wydają się jednak ulice wiodące w stronę Wolborskiej, Jerozolimskiej, Podrzecznej 
i urywające się przy Północnej. Jako dziecko słyszałem, że ulica Wschodnia kontynu-
owała bieg po przeciwnej stronie torów tramwajowych, ale nie potrafiłem pojąć jak to 
możliwe. Moją wyobraźnię blokowało ukształtowanie terenu (…). Nie wiedziałem – nikt 
mi nie wytłumaczył – że patrząc na skarpę widzę wzniesienie powstałe z gruzu tam-
tych kamienic, tworzące z linią drzew trawisty wał zamykający optycznie, wraz z blo-
kami stojącymi nad nim, perspektywę od Wschodniej. Tam był straszliwy ścisk – ktoś 
opowiadał – że nie można było się przecisnąć. „Tam” – w pustce bezlistnych drzew, 
gdzie próbuję sobie teraz wyobrazić stłoczone jeden obok drugiego niewielkie sklepy 
z konfekcją31. Opis Majewskiego działa na zmysły: tam gdzie tętniło życie jest dziś park, 
jednak ukształtowanie terenu jest śladem po nieistniejących ludziach, kulturze, budyn-
kach. Ten wał ziemi i gruzów jest niczym blizna w przestrzeni miasta – nie łatwo odczy-
tać jej sens, ale jeśli już go rozpoznamy, nie będziemy mogli przejść nad nim obojętnie. 
Topografia miast takich jak Łódź czy Warszawa zmieniła się, ulice, chodź ich nazwy 
częściowo pokrywają się nie przebiegają już dokładnie w tym samym miejscu. Nasze 
miasta uległy zniszczeniom, które dziś trudne są do rozpoznania; jakże często przebie-
gamy tymi samymi ulicami nie zwracając uwagi na pamiątkowe tablice, „tu było”,  
„tu stała”, „tu polegli”. Jednak pod warstwą nowych murów i elewacji majaczą daw-
ne budynki, dawne miasto. Po chwili uświadamiam sobie jednak – pisze dalej Majew-
ski – że tej lokalizacji nie da się ustalić, bo nie ma tu mowy o bezwzględnej geometrii. 
Staram się usytuować to konkretne miejsce w wyobrażonej przestrzeni, nie ma jednak 
nikogo, kto usytuował by dla mnie samą tę przestrzeń w obecnej. Tamta przestrzeń nie 
ma swojego loci, nie odsyła do żadnego punktu znajdującego się w kartograficznej 
siatce, nie może więc niczego z rzeczy przypomnianych umiejscawiać32. Pustka po 
stracie jest namacalnie obecna w przestrzeni miejskiej: znaki pamięci nie odtwarzają 
przestrzeni taką jaką była przed wydarzeniami II wojny, zaświadczają jedynie o prze-
szłości. Nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc odtworzyć bieg dawnych ulic, nie ma 
nikogo kto pamięta – i rzeczywiście odchodzą ostatni świadkowie, ale nawet im ciężko 
byłoby się odnaleźć w całkowicie odmienionej przestrzeni. Tam, gdzie tętniło życie jest 
dziś Park Staromiejski. 

Pusta przestrzeń w projekcie Libeskinda z jednej strony uobecnia tych, którzy odeszli, 
przywołuje ich pamięć, z drugiej zaś, możemy, chyba słusznie, założyć tezę, iż pustka 
w architekturze muzeum nawiązuje również do pustki obecnej w architekturze nazistow-
skiej. Reżim nazistowski do dziś pozostawił po sobie szczególną przestrzeń – przestrzeń 
pustki, a zwłaszcza pustego placu. W III Rzeszy pusty plac sprawował szczególną rolę 
– było to miejsce organizowania wszelkich parad wojskowych, miejsce celebrowania 

31 T. Majewski, Ulice bez pamięci.  (w:) T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pamięć Shoah. Kulturowe 
reprezentacje i praktyki upamiętniania. Łódź 2009, s. 195-196.

32 Tamże, s. 196.
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władzy. Plac – duża, zamknięta ze wszystkich stron przestrzeń, dawał możliwość po-
mieszczenia wielkiej ilości ludzi, którzy ustawieni w równych rzędach wypowiadali swój 
akt przywiązania, podległości władzy. W państwach totalitarnych ludzie musieli wyko-
nywać czasem także inne, bardziej przyziemne czynności, niźli tylko paradowanie ku 
czci systemu, genialnemu przywódcy. I tak plac przez większą część roku pozostawał 
pusty, można pokusić się o sformułowanie – „zionął pustką”. Znalezienie się na takim 
placu w pojedynkę jest dość trudnym doświadczeniem: plac został zaplanowany, aby 
przebywał na nim zorganizowany tłum. Plac w systemach totalitarnych jest szczegól-
ny, bo wymusza na jednostce posłuszeństwo, a dalej – likwiduje wszelki indywidualizm, 
a jednostka staje się li tylko częścią, trybem większej doskonale działającej machiny. 

Place w małych miasteczkach spełniają już zupełnie inną rolę – nawet jeśli nie są 
właściwym rynkiem, to właśnie ten modus zdają się powtarzać. Place te, podobnie 
jak place handlowe, pełnią raczej tę ostatnią funkcję, jak również funkcję społeczną 
– pozwalają na przepływ dużej ilości ludzi, ale ci, poruszają się we własnym rytmie 
– ten rytm nie jest wybijany przez władzę, jak to ma miejsce na nazistowskim pla-
cu, ale jest częścią życia, kultury w jakiej funkcjonuje dana społeczność (bezkolizyjne 
przejście przez plac w Marrakechu jest możliwe dopiero wtedy, kiedy wyczujemy rytm 
miasta i damy się mu ponieść, inaczej co i rusz wpadać będziemy pod koła pędzą-
cych skuterów, lub pod nogi rozpędzonych osiołków, a uliczni sprzedawcy dokonają 
ostatecznie dzieła, aby skutecznie uniemożliwić nam przemierzenie przestrzeni pla-
cu, która tutaj faktycznie staje się kulturowym labiryntem). Plac w państwie nazistow-
skim pełen jest życia jedynie w dni świętowania instytucji władzy, ale samo określenie  
„życie” może tu zostać podważone. Życie jest bowiem nieprzewidywalne, ma własny 
rytm, własny puls, gdy tłum na nazistowskim placu porusza się zgodnie z wybijanym 
przez władze rytmem, rytmem narzuconym, który wynika z zewnątrz, nie jest zaś ryt-
mem wewnętrznym określonej grupy. Pustka w nazistowskiej architekturze wydaje się 
zatem jej elementem konstytutywnym. 

Nazistowska polityka pozostawiła w przestrzeni polskich miast ślady, które doma-
gają się oczytania. Od zakończenia II wojny światowej mija już ponad siedemdziesiąt 
lat. Jest to długi okres w życiu człowieka, ale organizm miejski funkcjonuje inaczej, 
zmiany zachodzą wolniej. Zniszczenia wojenne z jednej strony, a inwestycje, rozwój 
z drugiej, zmieniają miasto, ale jego historyczna tożsamość pozostaje i na niej kolejne 
pokolenia zapisują nowe warstwy tekstu. 

2. Przestrzeń publiczna a tożsamość Gliwic  
     – propozycje mikrointerwencji

Nie trzeba dowodzić, że przestrzeń jest uniwersalnym parametrem ludzkiego życia 
w jego wszelkich lub niemal wszelkich przejawach. Nie trzeba również uzasadniać,  
że przestrzenne aspekty cechują niezliczoną ilość zjawisk, z jakimi mamy do czynienia. 
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Jednak przejście do konkretnych prawdziwych i banalnych stwierdzeń o zjawiskach 
przestrzennych do ukazania w sposób koherentny i całościowy powiązań ludzkiego 
odczuwania i pojmowania przestrzeni z czasem, mitologią historią, wiedzą, społecz-
nym doświadczeniem, z właściwością zmysłów, z budową otoczenia – jest sztuką i to 
wcale nie łatwą.

Aleksander  Wallis, Socjologia przestrzeni 

2.1. „Miastohistorie” i historia miasta

Według źródeł pierwsze osadnictwo w pobliżu Gliwic pojawiło się już 
w schyłkowym paleolicie  (ok. 9-8 tys. l. p.n.e.) – świadczą o tym wyniki wykopalisk 
prowadzonych w okolicznych miejscowościach (Ligocie Zabrskiej, Sośnicy, Szobi-
szowicach, Wójtowej Wsi). Samo miasto jako osada pojawia się w historiografii XIII 
wieku, głównie poprzez jej lokalizację na szlaku handlowym pomiędzy Krakowem 
a Wrocławiem.

Miasto powstało z inicjatywy księcia opolsko-raciborskiego Władysława i wcho-
dziły w skład państwa polskiego. Zapoczątkowana przez księcia bytomsko-kozielska 
linia Piastów rządziła miastem do 1532 r.33  W miarę upływu czasu już po jego lokacji 
wokół miasta rozwijały się sąsiednie sieci osadnicze w tym m.in. Wójtowa Wieś, Żer-
nica, Bojków, Szobiszowice – niektóre z nich zostały w późniejszych wiekach włą-
czone w struktury miasta. Przypuszczać można, że nowo lokowane miasto zostało 
od samego początku rozplanowane racjonalnie, tak pod względem funkcjonalnym 
jak i przestrzennym. Otrzymało szachownicowy układ ulic z centralnie położonym 
rynkiem i kilkoma placami handlowymi (…) Układ ulic i placów został jednak dosto-
sowany do zastanego układu „wrzeciona” i ograniczony zarysem owalu.34

Od 1740 do 1945 roku Gliwice znajdowały się pod rządami pruskimi i w ramach 
różnych form państwowości niemieckiej. Okres ten zadecydował o rozwoju miasta, 
które z dosyć zapóźnionego cywilizacyjnie miasteczka rozrosło się w nowoczesną, stu-
tysięczną metropolię.35

Charakterystyczny dla wieków średnich układ urbanistyczny ścisłego centrum Gli-
wic jest najbardziej dobitnym i dobrze zachowanym świadectwem średniowiecznego 
rodowodu miasta (Rys. 16). Ośrodkiem urbanistycznym miasta jest niemal kwadratowy 
rynek o wymiarach 73 x 74 m, w centrum którego usytuowany został rausz miejski 36. Za-
budowa średniowiecznych Gliwic była zabudową drewnianą, jednakże ze względu 
na liczne pożary miasta nie zachował się żaden ze średniowiecznych domów miesz-
kalnych i użytkowych. Układ rynku – jego proporcje i architektura wokół, a także ulice 
dochodzące do płyty głównego placu miejskiego, otoczone ringiem ulicznym – wy-

33 D. Recław, Gliwice – kilka słów o mieście i jego historii, „Renowacje i zabytki” nr 2 (66) 2018, s. 24.
34 J. Rodziewicz-Winnicki, B. Małusecki, Rozwój przestrzenny Gliwic w okresie nowożytnym od XVI w.  

do schyłku XVIII w., Rocznik Muzeum w Gliwicach T. XVII (2002), Gliwice 2002, s. 13.
35 Pruskie i niemieckie Gliwice - Materiały uzupełniające, źródło: www.muzeum.gliwice.pl/
36 J. Rodziewicz-Winnicki, B. Małusecki, Op. Cit. s. 15.
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znaczającym dawną granicę murów obronnych miasta, zachowane do dziś wyzna-
czają dawną – historyczną część Gliwic. Ten szczelny układ ścisłego centrum Gliwic  
– nadal kumuluje w sobie kluczowe dla miasta punkty użyteczności w sferze społecznej, 
kulturalnej i kulturowej. Przemiany, które dokonywały się w tkance miejskiej Gliwic, 
nie odbywały się w procesie ciągłym, równoznacznym ze stałym rozwojem urbani-
stycznym. Przebiegały one okresowo i uzależnione były od aktualnej w danym okresie 
sytuacji gospodarczej, politycznej i kulturalnej.37 Rozbudowa miasta poza pierścień 
murów obronnych nastąpiła prawdopodobnie jeszcze w wieku XIV.

Na przestrzeni XVI i XVII wieku architektura miasta przechodziła przeobrażenia po-
dobnie jak większość budowli w Polsce w tym okresie – wpływy renesansu odcisnęły 
się między innymi na zmianie stylu elewacji ratusza miejskiego. Choć średniowiecz-
ny układ miasta warownego przetrwał do końca XVIII w.38  Prowadzone na terenie 
Gliwic i wokół walki zbrojne w czasie wojny trzydziestoletniej stanowią kolejny ważny 
moment w układzie przestrzennym miasta – na skutek przygotowań do walk spalono 
wówczas zabudowę przedmieść. Przełom wieków XVI i XVII to czas dalszych ataków 
wojsk protestanckich na miasto pod panowaniem dynastii Habsburgów, na skutek 
których zniszczeniom uległa kolejna część ówczesnej substancji miejskiej. Kolejne po-
żary, głód i epidemie nie sprzyjały bieżącej odbudowie miasta. Połowa wieku XVIII 
to okres przejęcia Śląska przez Fryderyka II (z dynastii Hohenzollernów) władającego 
ówczesnymi Prusami, na skutek której Gliwice stały się miastem garnizonowym – aby 
ostatecznie na kolejne dwa stulecia przynależeć kolejno do Prus oraz Niemiec. To 
właśnie wraz z końcem XVIII wieku i z decyzją władz pruskich o strategicznych inwe-
stycjach w mieście – między innymi niwelacją wałów obronnych i budową Kanału 
Kłodnickiego rozpoczął się dla Gliwic okres wzrostu gospodarczego i jego przeobra-
żanie w miasto przemysłowe. 

Jak zaznaczono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice (…) miasto charakteryzuje (się – przyp. autorek) niejedno-
litą strukturą przestrzenną, która ukształtowała się trwale na przestrzeni XIX i XX wieku. 
Stare miasto stanowi element ośrodkowy, które otacza struktura Śródmieścia o sza-
chownicowym układzie (kwartały o ulicach prostopadłych i równoległych do dwóch 
głównych arterii – ul. Zwycięstwa i Dworcowej) (…) w północnej części miasta, wy-
znaczonej przebiegiem linii kolejowej wschód – zachód, zlokalizowane są dzielnice 
Szobiszowice i Zatorze, z promienistą strukturą głównych osi komunikacyjnych wzdłuż 
ulic Toszeckiej, Tarnogórskiej i Chorzowskiej, zbiegających się na Placu Piastów (daw-
niej Pl. Germanii). Południowa część miasta rozwinęła się wzdłuż trzech historycznych 
traktów, pokrywających się obecnie z ulicami Nowy Świat – Daszyńskiego, Rybnicką, 
Bojkowską i Pszczyńską. 39

37 J. Rodziewicz-Winnicki, B. Małusecki, Rozwój przestrzenny Gliwic w okresie nowożytnym od XVI w.  
do schyłku XVIII w., Rocznik Muzeum w Gliwicach T. XVII (2002), Gliwice 2002, s. 9.

38 Por. J. Rodziewicz-Winnicki, B. Małusecki, Rozwój przestrzenny Gliwic w okresie nowożytnym od XVI w.  
do schyłku XVIII w., Rocznik Muzeum w Gliwicach T. XVII (2002), Gliwice 2002, s 21.

39 Przyjęte w dniu 17 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.
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Układ zabudowań jednej z głównych arterii tj. dzisiejszej ulicy Dworcowej – podob-
nie jak prostopadłe do niej ciągi uległ znacznym przeobrażeniom na przestrzeni wieku 
XIX i XX – ze względu na regulację rzek miejskich (Kłodnicy i Ostropki), zmianę ich 
biegu a w konsekwencji połączenie w jeden ciek wodny. Niebagatelne znaczenie 
dla przeobrażeń śródmieścia – w części południowej – we wschodnim kwartale ulicy 
Dworcowej miała też wspomniana już budowa Kanału Kłodnickiego – z inicjatywy 
władz pruskich, rozpoczęta w wieku XVIII, a ukończona w roku 1882 oraz jego wyga-
szenie w drugiej dekadzie wieku XX – zmiany te trwale wpłynęły na kształt zabudowań 
na tym terenie. To właśnie Kanał Kłodnicki oraz decyzja o budowie kolei w wieku 
XIX – jako inwestycje transportowe przypieczętowały kolejne dwa stulecia rozwoju 
przemysłowo-gospodarczego Gliwic.

Rys. 1. Zarys rozwoju granic miasta Gliwice na przestrzeni dziejów – schemat. Opracowanie własne.

2.2. Miasto które się zmienia

Przeobrażenia tkanki miejskiej w Gliwicach silnie związane są ze stopniową zmianą 
charakteru miasta – w miasto przemysłowe, choć ta dominanta wydaje się nie inge-
rować w sam charakter miasta i procesy miastotwórcze aż tak bardzo jak sama jego 
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historia (Rys.16-20). Co więcej, kilka miejskich pożarów między innymi w wieku XVII 
i XVIII wydaje się nie mieć tak dużego znaczenia na tożsamość miasta jako takiego, 
jak zmiany jego przynależności. Podkreślić tu należy, że Gliwice jak wspomniano od 
wieku XVIII – tj. od roku 1742 były miastem pruskim, od roku zaś 1921 w wyniku plebi-
scytu miastem niemieckim, aż do wkroczenia do miasta w styczniu 1945 roku Armii 
Czerwonej. Rok 1945 to niejako odrębny fragment historii współczesnej Gliwic. To wła-
śnie rok ’45 – jako rok przełomu tożsamościowego jest – jak trafnie określa go Bogu-
sław Tracz „rokiem ostatnim – rokiem pierwszym” 40 – bo mieszczącym w sobie okres 
władzy sowieckiej i rodzącą się polskość i administrację polską – lecz polskość w ro-
zumieniu władzy ludowej i będącej opozycją do niemieckiej tożsamości miasta. Sam 
rok ‘45 to również czas największych strat w substancji miejskiej Gliwic. Do początku 
1945 r. miasto nie było zniszczone na skutek działań wojennych dopiero styczniowa 
ofensywa Armii Czerwonej realnie przybliżyła grozę wojny.41 W czasie działań wojen-
nych i bezpośrednio po wyzwoleniu Gliwic uległo zniszczeniu około 30% substancji 
miejskiej.42 Wśród zniszczonych w tym okresie budynków znalazły się między innymi 
budynki użyteczności publicznej – w tym te, które mieściły sobie kina i kinoteatry – 
stanowiące jeden z kluczowych elementów dla niniejszego opracowania. Jak pod-
kreśla Bogusław Tracz: Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej większość kin zosta-
ła spalona lub splądrowana. Zresztą i tak nikt nie miał głowy do ich uruchamiania. 
W kino „Schauburg” jeszcze przez wkroczeniem czerwonoarmistów uderzyły alianckie 
bomby 43. 

 Tożsamość miasta – mająca silne przełożenie na jego rozwój przestrzenny, rodzaj 
zabudowy – a co najbardziej istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania  
– na wartościowanie struktur przestrzennych miasta – tj. nadawanie miejscom zna-
czenia, wyznaczanie miejskich genius loci – w przypadku Gliwic charakteryzuje się 
niezwykła dynamiką. Szczególnie od roku 1945 – tj. od okresu odtwarzania „polskości 
miasta” – w zamierzonym zapomnieniu i w opozycji do ponad dwóch stuleci jego 
pruskiej i niemieckiej historii. 

Zmiany w strukturze miejskiej dotyczą wielu dużych miast nie tylko w Europie ale 
i w Ameryce Północnej – druga połowa XX wieku i zmiany gospodarcze przyczyniły 
się do wielu zmian społecznych, a co najważniejsze do zmian funkcjonowania miast, 
w wielu przypadkach przyczyniając się do ich degradacji i w tym przestrzeni miejskiej.  
W Stanach Zjednoczonych degradowanie obszarów miejskich rozpoczęło się po za-
kończeniu drugiej wojny światowej, natomiast w Europie dopiero w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. 44 

Zmiany ustrojowe w Polsce przyczyniły się do wielu znaczących zmian również prze-
strzennych – nie tyle ingerując w nie bezpośrednio (choć również) jak przyczyniając się 

40 B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy,. Gliwice 1945, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2004.
41 B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy,. Gliwice 1945, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2004, s. 46.
42 F. Maurer, Odbudowa i rozbudowa miasta [w:] Historia Gliwic, Gliwice 1995 s. 435, cyt. za: B. Tracz, Rok 

ostatni – rok pierwszy,. Gliwice 1945, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2004, s. 46.
43 B. Tracz, Ułamki miasta, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2011, s. 22.
44 E. Litwińska, Strategia ożywania centrów dużych miast amerykańskich, w: Studia Miejskie, tom 7/2012, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
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do zmiany funkcji przestrzeni, ich sposobu użytkowania i znaczenia w miejskim krajobrazie.
Polska podobnie jak wiele krajów Europy szczególnie środkowej i wschodniej prze-

szła transformację wielopoziomową, w której przestrzeń – ta fizyczna zdaje się najwię-
cej o samych transformacjach mówić.

Kształtowanie przestrzeni miasta w ujęciu historycznym ma swoje uwarunkowania 
nie tylko gospodarcze – wynikające ze zmiany typu przemysłu wiodącego w danej 
miejskiej jednostce osadniczej i zmiany modelu gospodarczego miasta, ale też niezwy-
kle istotne zmiany społeczne – które nie pozostają bez związku z tymi gospodarczymi.

Zmiana społeczna w obrębie liczby ludności, struktury demograficznej, poziomu 
i rodzaju wykształcenia swoistej specjalizacji zawodowej, a co za tym idzie specjali-
zacji oczekiwań, specjalizacji odbiorczej i zmiana stylu życia mieszkańców ma swoje 
wyraźne konsekwencje w Gliwicach. 

W okresie przemian na przełomie wieku XVIII i XIX Gliwice zyskały możliwość budo-
wania nowej rzeczywistości przemysłowej dzięki decyzji ówczesnych władz – wówczas  
władz pruskich – o budowie w Gliwicach huty żelaza, która zdeterminowała kierunek 
kolejnych inwestycji lokowanych w mieście. Tak na przełomie XIX i XX wieku powsta-
wały w Gliwicach przedsiębiorstwa hutnicze i zakłady specjalizujące się w obróbce 
metali. Przemysł górniczy – mimo, iż odegrał w gliwickiej gospodarce i strukturze spo-
łecznej istotną rolę pojawił się tu znacznie później niż w innych miastach Górnego 
Śląska – takich jak Katowice, czy Bytom, bo dopiero w wieku XX. Hutnictwo i odlewnic-
two, które dominowały i decydowały o kształcie gospodarki w mieście pozwoliły jej 
przetrwać w okresie międzywojennym, aby w latach 30 XX wieku za sprawą potrzeb 
zbrojeniowych ówczesnych Niemiec dynamicznie rozwijać i prowadzić produkcję. 

Kolejny czas przełomów dla miasta – podobnie jak dla wielu miast w Polsce nastą-
pił po roku 1989. Uwolnienie rynku, ale i prywatyzacja i powolny upadek przemysło-
wych gigantów stanowiły dla miasta nie lada wyzwanie, z którym dzięki potencjałowi 
Politechniki Śląskiej i zapleczu w postaci inteligencji technicznej, a także polityki inwe-
stycyjnej Gliwice poradziły sobie lepiej niż wiele śląskich miast będących wówczas 
w podobnej sytuacji. Polityka ta zdaje się dominować w Gliwicach do dziś, sprzyjając 
nieprzerwanemu rozwojowi gospdarczemu i infrastrukturalnemu miasta, który przy-
ćmiewa nieco rozwój społeczno-kulturowy.

Po okresie funkcjonowania w mieście zakładów przemysłowych, które nadawa-
ły kierunek rozwoju i stanowiły o jego potencjale gospodarczym, w latach kolejno: 
przełomu XVIII / XIX wieku, lat 30’ XX wieku i do lat powojennych aż do końca lat 70’ 
XX wieku; wiek XXI to czas dynamicznego rozwoju gospodarczo-społecznego, który 
nazwać można rozwojem hybrydowym. 

Na przełomie niespełna pół wieku Gliwice niemal na nowo wybudowały swoją toż-
samość. Konsekwentna polityka rozwoju gospodarczego opartego o myśl techniczną 
i nowe technologie wykształciła nowe wartości miasta i nowe potrzeby mieszkańców, 
równocześnie – być może bez wcześniejszej intencji – istotnie zmieniła mapę miejsc 
znaczących miasta, zmieniając przestrzeń zarówno w wymiarze symbolicznym jak i rze-
czywistym – fizycznym.
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Przestrzeń fizyczna zmieniła swój realny kształt poprzez nowe inwestycje w mieście, 
będące konsekwencją rozwoju innych niż dotychczas gałęzi gospodarki. Co bardzo 
ważne w przypadku Gliwic – gałęzi nowych w rozumieniu „nowoczesnych”, często 
pionierskich i nierozpowszechnionych jeszcze szerzej przemysłów informatycznych. 
Tak z miasta przemysłu innowacyjnego Gliwice stały się miastem innowacji samej 
w sobie, łącząc dwie skrajnie różne bieguny tożsamości – miasta historycznie średnio-
wiecznego i nowoczesnej hybrydy infrastrukturalno-organicznej. Przemysły kreatyw-
ne i nowotechnologiczne powstające od pierwszej dekady XXI wieku przyczyniły się 
do wytworzenia nowego rodzaju odbiorcy społecznego – mieszkańca, który dyspo-
nuje przestrzenią w sposób inny zupełnie niż do tej pory. Na formę korzystania z prze-
strzeni i składowe potrzeb mieszkańców Gliwic niebagatelny wpływ ma aktualny 
układ urbanistyczny i skala miasta, które na skutek postępującej  urbanizacji i wchła-
niania poszczególnych suburbiów jako swoich dzielnic, a także poprzez wytworzenie 
na obrzeżach miasta kwartałów gospodarczych (między innymi tereny Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (Rys. 3)) będących swoistym miastem w mieście, uległ pewne-
go rodzaju decentralizacji układów funkcjonalnych, rozumianej jako nowy sposób 
korzystania z przestrzeni miejskiej, nie zaś jako zmiana układu urbanistycznego cen-
trum sensu stricto).

 Rys. 2.  Gliwice – współczesny układ komunikacyjny dróg i autostrad.  Źródło: Urząd Miasta – dane 
źródłowe, opracowanie własne.
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Historia miasta Gliwice i jego rozrost od czasów średniowiecznych pokazuje wy-
raźnie jak wielką rolę na rozwój miasta miało jego usytuowanie – (na skrzyżowaniu 
szlaków komunikacyjnych), a także pruska i niemiecka historia rozwoju przemysłu. 
Przemysłowy charakter miasta wsparty w roku 1945 powstaniem Politechniki Śląskiej 
oraz napływ kresowian do miasta – w tym napływ inteligencji i naukowców Politech-
niki Lwowskiej na długo ugruntowały  kierunek rozwoju Gliwic oraz w konsekwencji ich 
kształt przestrzenny i sposób korzystania obywateli z miasta.

2.3. Miasto / przestrzeń (i) miejsce

Pojęcie przestrzeni, tak dla człowieka naturalne i tak mu bliskie zarówno jako ele-
ment kulturowy - (przestrzeń obdarzona określonym znaczeniem, czyli rzeczywistość 
znakowa, indywidualna i jakościowo zróżnicowana)45, ale i przestrzeń fizyczna, stano-
wi płaszczyznę funkcjonowania człowieka. Zawierając w sobie pewne stałe punkty 
odniesienia, tworzy wraz z pojęciem czasu ramy, które „zamykają w sobie rzeczywi-
stość. Nie możemy pojąć żadnej rzeczy realnej inaczej jak tylko w warunkach czasu 
i przestrzeni”46.

Przestrzeń wyznacza więc  nasze poznanie, w pewien sposób je organizując, ukie-
runkowując, jednocześnie sprawia, że „oswajamy” rzeczywistość, nadając przestrzeni 
oswojonej miano osobowej. Takie budowanie osobowej przestrzeni realizujemy po-
przez manifestowanie swojej odrębności. Oswajanie przestrzeni, poprzez jej poznawa-
nie oraz nazywanie, będzie dalej określane za Eliade jako proces zmiany „chaosu” 
w „kosmos”, - proces nadawania znaczenia.

(…) Każdy obszar zajęty w celu zamieszkiwania lub wykorzystywania go jako „przestrzeni 
życiowej” jest zrazu przemieniany z „Chaosu” w „Kosmos”; oznacza to, że poprzez rytuał 
nadawana jest mu „forma”, która sprawia, iż staje się w ten sposób rzeczywisty47.

Jest więc przestrzeń „osobowa” swego rodzaju azylem, twierdzą, miejscem nieja-
ko świętym bo bezpiecznym. Owo bezpieczeństwo zapewniają nam punkty umiesz-
czone w przestrzeni – punkty sacrum i profanum, punkty tworzone przez nas samych, 
oraz punkty istotne dla szerszego kręgu kulturowego. Oznacza to, iż budowanie 
– oznaczanie przestrzeni, stanowić będzie element mitotwórczego strukturowania 
rzeczywistości, tę płaszczyznę przestrzenną nazwiemy „przestrzenią trwałą” 48, - jako 
podstawę organizowania działalności indywidualnej i grupowej. Przestrzeń ta budo-
wana w obrębie każdej odrębnej grupy kulturowej49 stanowi model zmaterializowa-
nych oraz symbolicznych wzorców wyznaczających kształt określonej kultury. Obręb 
terytorium tej kultury jest traktowany przez grupę jako swój, a więc bezpieczny obszar, 

45 S. Weglarz, Wstęp do „karpatologii”. [w:]; Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, (red): Z. Kłodnicki,  
H. Rusek, Wrocław 2003, s. 24.

46 E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1977, s. 108.
47 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, Warszawa 1998, s. 20.
48 Por. E. T. Hall, Ukryty  wymiar, Warszawa 2003, s. 134.
49 Grupę kulturową traktuję tu jako jednostkę kulturową, a więc wspominaną już kategorię Narrol’a „culturunit”. 

Por. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1984, s.86.
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wewnątrz którego dokonuje się swoistych podziałów i wartościowań, zawsze jednak 
pozostaje znany – rzeczywisty. 

Terytorium zajęte przez grupę społeczną jest oczywiście pozytywnie wartościowa-
ne; ludzie nie osiadają na terenach, które miały ujemną wartość magiczno – religijną, 
a zresztą sam fakt osadnictwa łączy się najczęściej z różnymi ceremoniami, mającymi 
na celu zapewnić danemu obszarowi pozytywne wartości 50. 

Poznanie przestrzeni fizycznej konstytuuje bezpieczne – w jej obrębie – funkcjo-
nowanie, przestrzeń obdarzona znaczeniem, zmieniona w kategorię „Kosmosu”, ob-
darzona jest społecznym zaufaniem, pomimo zmian, które w jej ramach zachodzą. 
Każda bowiem zmiana, jest przekształceniem stałego, ukonstytuowanego elementu 
kulturowego, pozostawiając w świadomości uczestników procesu kulturowego zarys 
poprzedniej struktury, swoisty „powidok” pierwotnego kształtu elementu, w obrębie 
którego dokonała się zmiana. Przykład tak przebiegającej zmiany daje Hall opisując 
zachowania w obyczajowości amerykańskiej: 

W Ameryce powoli zanika instytucja dining room, ale do dziś jeszcze zauważa się 
linie oddzielającą strefę związaną z posiłkami od reszty pokoju. Niewidzialna granica 
wyodrębniająca na przedmieściach jedno podwórze od drugiego jest inną trwała 
cechą kultury amerykańskiej lub przynajmniej niektórych jej subkultur 51.

Podobnie jak przestrzeń fizyczna, zmianom ulega sfera symboliczna – obyczajo-
wa, model zachowania oraz jego wzorzec sukcesywnie zmienia się, jednocześnie za-
wierając w sobie ów „powidok”. Proces zmiany w płaszczyźnie symbolicznej kultury 
pozostaje ściśle regulowany poprzez kontrolę społeczną, a więc dokonuje się wraz 
z akceptacją społeczną. Oznacza to, że każda modyfikacja zyskać musi legitymację 
społeczną, aby stać się powszechną.

Internalizacja przestrzeni stałej dokonuje się wraz z jej poznaniem, a więc wrasta-
niem w przestrzeń (symboliczną i fizyczną), stąd każda zmiana, którą określić można 
jako zmianę przestrzeni, zmianę wzoru, a która nie jest tylko zmianą w obrębie prze-
strzeni czy w obrębie wzoru, pociąga za sobą potrzebę nowego poznania oraz nowe-
go oznaczania. 

Kształt usług i potrzeb współczesnych mieszkańców Gliwic podobnie jak innych 
rozwijających się dynamicznie po 1989 r. miast Polski zdeterminował likwidację wielu 
obiektów zabezpieczających nie tylko potrzeby usługowe, ale także kulturalne czy 
edukacyjne. Podobnie jak w wielu miastach Polski miasto rozproszyło się względem 
centrum w sektory realizacji usług. Tak na przykład z pierwotnie handlowej ulicy Zwy-
cięstwa łączącej dworzec PKP z Rynkiem – ten główny trakt komunikacji pieszej i sa-
mochodowej w ścisłym centrum miasta stał się miejskim skupiskiem banków i aptek. 
Te ostatnie bowiem sukcesywnie zajmowały miejsce ustępującym im małym punktom 
handlowym, które od połowy lat 90’ wypierane  przez monolityczne twory w postaci 
centrów handlowych, które wyrastają na obrzeżach miasta w bardzo szybkim tempie. 

Jak pisze Magdalena Żmudzińska-Nowak: 

50 J. S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, Warszawa 1980, s. 222.
51 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2003, s. 137.
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Fascynacja nowymi technologiami, szybkim transferem dóbr, informacji i nową siecio-
wą strukturą zależności ekonomiczno-przestrzennych doprowadziła wielu badaczy (ba-
daczy problematyki przestrzeni miejskich – przyp. M. Foltyniak) do wniosku, że w przyszłości, 
a właściwie już teraz, miejsca nie będą nikomu potrzebne52.

Poprzez miejsca rozumie Żumdzińska-Nowak – miasta i publiczne przestrzenie  
– przestrzenie realne – 

powstające na bazie przestrzeni fizycznej, (rozumianej jako środowisko naturalne, 
i środowisko zbudowane) oraz powstające w procesie stałego doświadczania prze-
strzeni, poprzez zamieszkiwanie, gospodarowanie, nadawanie i odczytywanie zna-
czeń, gromadzenie doświadczeń i wspomnień)53.

Współczesny kształt Gliwic, jest wynikiem konsekwentnej polityki rozwoju go-
spodarczego miasta. Polityki która z sukcesem przyczyniła się do jego gospodar-
czego przekształcenia i utrzymywanego wzrostu. Ostatnie dwie dekady w historii 
miasta to między innymi powstanie na jego terenach stref gospodarczych – sen-
su stricto a także adaptacja byłych terenów poprzemysłowych do celów prowa-
dzenia działalności komercyjnych, które obecnie tworzą swoiste autonomiczne 
strefy gospodarcze. Wśród głównym ośrodków gospodarczych (w sensie prze-
strzennym) wymienić należy Podstrefę Gliwicką - Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (KSSE) największą z czterech podstref wchodzących w skład całej 
KSSE. Obejmującą część terenów dzielnicy Brzezinka, Łabędy. Kolejnymi utworzo-
nymi na potrzeby rozwoju gospodarczego przestrzeniami – strefami są m.in. Nowe 
Gliwice – zrewitalizowany teren po dawnej KWK Gliwice (na terenie dzielnicy Try-
nek) a także centra samodzielne – jak teren Portu Gliwice i funkcjonującego obok 
Śląskiego Centrum Logistyki. Lokalizacja ośrodków nowych przemysłów i cen-
trów usług – (lecz  nie usług wewnętrznych, a kierowanych na zewnątrz) pozwa-
la wyrysować na współczesnej mapie Gliwic swoisty „ring gospodarczy” (Rys.3). 
W odróżnieniu od dominujących na terenie miasta w wieku XIX i w pierwszej po-
łowie XX w.– silnie ingerujących w przestrzeń fizyczną miasta przemysłów cięż-
kich – tj. hutnictwa i górnictwa, które stanowiły również o stylu życia i jego jako-
ści, przemysły nowoczesne które zdominowały kształt gospodarki Gliwic stanowią  
autonomiczne byty, działające jakby w fizycznej izolacji od centralnej części miasta.

52 M. Żmudzińska-Nowak, Miejsce tożsamość i zmiana, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 150,
53  M. Żmudzińska-Nowak, Op.cit. s. 105.
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Rys. 3.  Obszary skupisk nowoczesnych przemysłów w Gliwicach w tym Gliwicki oddział Katowickiej 
Specjalne Strefy Ekonomicznej (KSSE). Opracowanie własne.

2.4. Stara / nowa przestrzeń publiczna.  Miasta sieci

Jednym z historycznych określeń miasta jest „respublica”, czyli rzecz publiczna. Hi-
storyczne  działania na rzecz dobra wspólnego (…) były powszechnie uznanym po-
stulatem w polityce i w gospodarce miast. Jednak aby takie procesy mogły w ogóle 
zaistnieć musi powstać miasto, którego podstawą  jest wspólnota (…) ważną cechą 
budowania wspólnoty jest zasada, że dobro wspólnoty i prawda jest ważniejsze niż 
sama wspólnota. (…)54

Opisując fenomen kultury, oraz kulturotwórcy, czyli człowieka, próbując dociec 
relacji między człowiekiem a kulturą – jako całością Ruth Benedict posługuje się po-
jęciem geniusza kultury, które w pełni oddaje rozumienie tego wciąż frapującego nas 
fenomenu, więc fenomenu człowieka funkcjonującego w strukturach, które wyzna-
czają kształt i kierunek jego rozwoju.

Wzajemne oddziaływanie człowieka i kultury jest oczywiste i łatwo zauważalne, 
aspekty kulturowe charakteryzujące człowieka, jako nośnika kultury, dają temu świa-
dectwo. Jego życie społeczne regulują prawa, wytyczają zwyczaje, hierarchizuje 

54 R. Blazy, Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, Seria Architektura, Monografia 496,  
Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.  s. 168
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struktura społeczna, żaden człowiek nie patrzy nigdy na świat absolutnie czystym 
wzrokiem. Odbiera go za pośrednictwem określonego zespołu zwyczajów, instytucji 
i sposobów myślenia55 

Kulturotwórcza rola każdej jednostki, a więc istota oddziaływania skierowanego 
„ku” tworzeniu,  nie jest już tak wyraźna i łatwa do wyodrębnienia, jest bowiem ele-
mentem we wciąż trwającym  procesie kulturowym. Oddziaływanie człowieka ma 
bowiem miejsce zawsze w sytuacji zastanej – sytuacji ukształtowanego wzoru – jest 
elementem we wciąż trwającym procesie.

Fenomen różnorodności, według Carrithers’a stanowi istotę antropologii kulturo-
wej,56 w swej odmienności każdy z wytworzonych wzorów zachowuje, obok swoistej 
prawidłowości w płaszczyźnie elementów kulturowych, także i prawidłowość stano-
wienia. To bowiem, co nazywamy ukształtowaną, czy kształtująca się strukturą kul-
turową, stanowione jest społecznie.57 Tak ujęta działalność ludzka, czy działalność 
jednostki – zbliżona w swym rozumieniu do ujęcia funkcjonalnego,58 sens kulturowy 
uzyskać może dopiero w płaszczyźnie kolektywnej, bowiem zachowania jednostko-
we – indywidualne nieobdarzone legitymacją społeczną nie mają charakteru kultu-
rowego.

Wspólne dobro – w postaci wspólnej przestrzeni – i dalej – przestrzeni  publicznej 
rozpatrywać należy w kontekście wspólnoty jako miasta – mimo wewnętrznego jego 
podziału na dzielnice i mniej lub bardziej autonomiczne części – ze względów histo-
rycznych i społecznych miasto tworzone jest przez ogół mieszkańców i wspólne części 
przynależne są mu jako całości strukturalnej. Tożsamościowe wątki miejskie są w ni-
niejszym opracowaniu rozpatrywane dla miasta jako jednostki podstawowej, które 
w przypadku Gliwic wyrosło na szczelnie nakreślonej średniowiecznej osadzie – której 
ekspansja następowała we wszystkie cztery kierunki świata aż do włączenia kolejno 
sąsiadujących z nią osad. To jednakże funkcjonująca od wieków średnich jednostka 
administracyjna – w swym obecnym kształcie jest punktem odniesienia dla współcze-
snych mieszkańców. 

Paradygmat (podstawa) wewnętrzna człowieka, że powinien dbać o dobro 
wspólne wynika chociażby z tego faktu, że człowiek w istocie swojej – w głębi swojej 
natury jest istotą społeczną. Dobro wspólne ma swój wyraz w dziedzictwie danego 
obszaru, regionu, krainy lub państwa. Dobrem wspólnym jest każde miasto wybudo-
wane dzięki wysiłkowi wielu pokoleń. (…) historia państw Europy Środkowej pokazuje, 
że obszar wspólny i granica terenów, o które powinna dbać dana grupa musi być 
ściśle określona. Bez tego odpowiedzialność za dany teren zupełnie się rozmywa.59

Dobro wspólne i wspólne przestrzenie rozumiane tu będą dwojako – jako fizycz-
ne miejsca w obrębie miasta – takie jak place, parki, skwery oraz wspólne wartości 
i jakości – jak incydentalne wydarzenia, ruchy społeczne pojawiające się w przestrze-

55 R. Benedict, Wzory kultury, Przeł. J. Prokopiuk Warszawa 1996,s. 68.
56 Por. M. Carrithers, Dlaczego ludzie maja kultury, Warszawa 1994.
57 Por. B. Olszewska – Dyoniziak, Człowiek, kultura, osobowość. Istota kultury, Kraków 2003, s. 27 – 31.
58 Przywołuję tu teorię funkcjonalną Bronisława Malinowskiego,
59 Ibidem, s. 169.
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ni miasta (czasem również ingerujące w przestrzeni). Tak rozumiane wspólne dobro  
– i wspólna przestrzeń jest odzwierciedleniem sieciowego charakteru miasta, w odróż-
nieniu od jego systemowego układu, który ze względu na przeszłość Gliwic i globalne 
zmiany ustrojowe – które nastąpiły w Polsce u schyłku XX wieku zdają się mieć kluczo-
we znaczenie dla tworzenia sieci.

Tworzenie struktur urbanistycznych opartych na sieci – jest bez wątpienia trudne 
do uchwycenia, ze względu na swój afizykalny charakter. Jest ono jednak swoistą 
falą cywilizacyjną nawiązującą do teorii Alvina Tofflera zgodnie z którą (…) ostatnia 
fala przebiega właśnie obecnie – fala technologicznej innowacji, związana z szerze-
niem nowych form komunikacji i wyższych form rozwoju sektora usług. Jednak, jak 
na razie, fala ta nie przybrała fizycznego kształtu i nie jest reprezentowana żadnym 
nowym trendem w urbanistyce60. Sieciowy charakter miast ma swoje dwa główne 
źródła – jednym z nich jest obecność w jego przestrzeni szybko rozwijających się tech-
nologii komunikacyjnych – drugie zaś coraz większa świadomość i potrzeba partycy-
pacji mieszkańców w miejską tkankę. Tak, jak do niedawna na świat patrzyliśmy przez 
systemowe okulary, teraz wolimy posługiwać się okularami sieciowymi. Takie zjawiska 
i sprawy jak zarządzanie, wojny, terroryzm, sojusze, dyplomacja, handel, funkcjono-
wanie organizmów żywych, organizowanie się społeczeństw, czy funkcjonowanie 
rynków finansowych wolimy przedstawiać i analizować w jako procesy zachodzące 
w sieciach złożonych z węzłów i łączących je zależności. W ten sposób rozumiemy 
lepiej dynamikę tych zjawisk i i ich złożoność, łatwiej też jest proponować ulepszające 
modyfikacje61. Sieciowanie i obecność sieci, a także ich utylitarny wymiar w życiu spo-
łecznym ma znaczący wpływ na jakość współczesnego życia i odniesienie do szer-
szego niż indywidualny kontekstu. Sieciowy charakter społeczeństw (społeczeństw 
informacyjnych) znacznie zmniejsza dystans pomiędzy jednostkami, pomiędzy jed-
nostkami a miastem jako takim, wreszcie pomiędzy poszczególnymi sferami miejskiej 
tkanki. Wszystko to sprawia, że potrzeba oddziaływania na przestrzeń miasta i potrze-
ba korzystania z niej przez jej uczestników staje się coraz bardziej wyraźna i realna. 
Przestrzeń publiczna jest więc kreowana oddolnie, a jej potrzeba wydaje się być we 
współczesnych społeczeństwach wyraźna nie tylko w swym fizycznym, ale i siecio-
wym wymiarze. 

Jak podkreśla w swym eseju na temat systemów i sieci Mieczysław Muraszkiewicz 
(…)Ta transformacja myślenia od systemu do sieci zbiega się w czasie i jest wspoma-
gana przez wciąż powstające i rozwijające się na każdym kroku sieci. Sieci bowiem, 
zwłaszcza te nowe, a więc Internet i telefonia komórkowa zwiększają zasięg oddzia-
ływania każdego uczestnika sieci na innych, włączając w sferę naszego bezpośred-
niego i pośredniego oddziaływania coraz większą grupę ludzi, organizacji i spraw.62

60 Por. A. Toffler, 1997, Trzecia Fala. PIW, Warszawa 1997,
61 M. Muraszkiewicz, Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci [w:] B. Sosińska-Kalata i M. Przastek-

Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, ss. 83-86.

62 M. Muraszkiewicz Op. Cit.
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Rys. 4.   Zieleń w Gliwicach – parki i lasy współczesnego miasta. Opracowanie własne – na podstawie 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 

Ten wymiar przestrzeni sieciowej nazywany jest przestrzenią Hertza – Współczesne 
środowisko miejskie zyskuje - poprzez wprowadzenie kanałów i pasm medialnych czę-
stotliwości (sieci GSM, GPS, CCTV, UMTS, WIFI, RFID, kody QR, etc.) – kolejny wymiar 
w istniejącym układzie publicznych i prywatnych przestrzeniach. Ta chmura elektro-
magnetycznego promieniowania najczęściej określana jest jako przestrzeń Hertza 
(…)miarę jak wzrasta ich natężenie w przestrzeni miasta zmienia się również poczucie 
czasu, przestrzeni, identyfikacji, własności, solidarności czy obywatelstwa jego miesz-
kańców. W niedalekiej przyszłości mogą mieć znacznie większy wpływ na pojęcia 
przestrzeni i kultury miejskiej, niż można by się tego spodziewać 63 Ta wspomniana już 
ułatwiona  partycypacja – sprzyjająca budowaniu miasta nowoczesnego i spójnego 
(podkreśla przez cytowaną powyżej Elżbietę Komarzyńską), wydaje się być odzwier-
ciedleniem i w sposób aktywny wsparciem realizacji zapisów Nowej Karty Ateńskiej 
– opublikowanej w 1998 r. przez Europejską Radę Urbanistów – jako  Kartę Miast Eu-
ropejskich w XXI wieku. Nowa karta Ateńska podkreśla bowiem rolę  spójności ro-
zumianej w wymiarach: czasowym, społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 

63 E. Komarzyńska,  Dla kogo przestrzeń Hertza? Technologie informacyjne i komunikacyjne 
w przestrzeni publicznej - zagrożenia i potencjały, [w:] ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
Seria: ARCHITEKTURA z. 51, nr  1856, R. 2012
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i przestrzennym. Dla których spójność w kontekście czasowym odnosi się do ciągłości 
historycznej i kulturowej, rzutującej na aspekty społeczno-kulturowe miasta. Spójność 
w kontekście społecznym, odnosi się do takich aspektów, jak między innymi równo-
waga społeczna, zaś ekonomiczny wymiar spójności przejawiać się powinien między 
innymi w wysokim poziomie zatrudnienia i konkurencyjności miasta w odniesieniu do 
struktur, w  których funkcjonuje. W odniesieniu do spójności środowiskowej postulaty 
Nowej Karty Ateńskiej podkreślają natomiast potrzebę ochrony i uważne tratowanie 
terenów zielonych w mieście, a także oszczędność zasobów naturalnych, zwłasz-
cza nieodnawialnych miasta. Spójność przestrzenna rozumiana jest natomiast jako 
wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i sprawnej obsługi miasta oraz jego otocze-
nia, przy umacnianiu specyficznego charakteru jego zabudowy i przeciwstawianiu się 
jego uniformizacji. 64

Nowoczesne miasta, które doświadczyły zmiany przemysłowej, a w konsekwencji 
zmiany tożsamościowej powinny budować swój nowy kształt  w odniesieniu do tak 
szeroko rozumianej spójności i postulatów Nowej Karty Ateńskiej. Wielowymiarowa re-
witalizacja – w odniesieniu do jego wartości konstytutywnych i do historii, ale też  do 
potencjału  miasta daje bowiem gwarancję jej powodzenia. Jednym z przykładów 
tak zakrojonych procesów rewitalizacyjnych może być m.in. hiszpańskie Bilbao, które 
z miasta przemysłowego przekształcone zostało w prężnie działające miasto kultu-
ry, przyciągające rzesze turystów. W głównej mierze dzięki projektowi nowoczesnego 
dekonstruktywistycznego budynku – Muzeum Guggenheima rozpoczął się w mieście 
proces dźwigania podupadłego miasta przemysłowego w miasto będące ośrodkiem 
ekonomicznym i turystycznym Hiszpanii. Bilbao jest najczęściej przytaczanym przykła-
dem skutecznej „rewitalizacji przez kulturę”, który dzięki szeroko zakrojonym analizom 
i nadaniom stanowi dobrą praktykę dla innych.

2.5.  Miasto jako palimpsest  
        – tropy i ślady oraz możliwości ich odtwarzania

Jednym z popularnych współcześnie sposobów odtwarzania, lub zachowywania 
tropów historii miasta jest zachowanie śladów in situ – w miejscach nieistniejących bu-
dowli i innych elementów architektury. Przykładem najbardziej rozpoznawanym i bo-
daj najbardziej spektakularnym (ze względu na swoją fizyczną rozpiętość) jest ścieżka 
„wrysowana” w  przestrzeni fizycznej Berlina wzdłuż nieistniejącego dziś Muru Berliń-
skiego (Rys. 5). Trakt przypominający o znaczącym dla miasta pomniku historii został 
wybrukowany innym kolorem, na całej zaś jego długości znaleźć można tablice in-
formujące o jego dawnej bytności w mieście. Trakt tworzy pełną pętlę i stał się jedną 
z turystycznych atrakcji – wraz z wydaną mapą i przewodnikiem oraz oznaczeniami 
w postaci tabliczek. Podobnym – choć innym w formie i incydentalnym w realizacji 
jest pomysł zrealizowany w instalacji „Z perspektywy czasu”, wykorzystującej światło 

64 Por. Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, (red.) P. Lorens, I. Mironowicz, seria „Miasto, Metropolia, 
Region”, Gdańsk 2013, s. 136.
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i dająca widzowi możliwość odczucia skali nieistniejącego już budynku Kolegiaty św. 
Marii Magdaleny na Placu Kolegiackim w Poznaniu autorstwa pracowni Toya Design 
prezentowana podczas Poznań Design Days w 2016 r. (Rys. 6). Jeszcze innym przykła-
dem odtworzenia tropu w odmiennej formie – lecz nie w rekonstrukcyjnym wydaniu 
był pomysł wpisania nowoprojektowanego (lecz niezrealizowanego) budynku Mu-
zeum Sztuki Współczesnej w Toruniu, który zakładał wpisanie trójkątnej bryły w obrys 
fundamentów dawnego bastionu, zaproponowany w projekcie Jarosława Kozakie-
wicza wyróżnionym w roku 2004 w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na bu-
dynek nowej instytucji65.

Odtwarzanie historii – w kontekście nieodwracalnych zmian jakie dotyczą w szcze-
gólności struktury urbanistycznej miast – ich zabudowy, traktów komunikacyjnych, 
ale i – bardzo często dziedzictwa przyrodniczego, wydaje się być naturalną konse-
kwencją wynikającą z potrzeb ich współczesnych mieszańców. Budowanie tożsamo-
ści – jak prowadzenie narracji staje się we współczesnym mieście swoistym nadpisy-
waniem kolejnych warstw znaczeniowych dla wybranych miejsc tworząc je odpo-
wiednio przynależnym do danej sfery, znaczącymi lub nieznaczącymi, czyniąc zeń 
pomniki lub nieznaczące punkty na mapie. Ten swoisty – posługując się językiem sieci 
– upgrade przestrzenny, czyni z mapy miasta palimpsestyczny zapis, który umożliwia 
zachowanie ciągłości tkanki miejskiej w wielu wymiarach.

Rys 5.  Brukowany ślad w miejscu niegdysiejszej lokalizacji Muru Berlińskiego. Źródło: www.picemaps.com/
old-berlin-wall-route 

65 G. Świtek, Gry sztuki z architekturą. nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, Toruń, 2013, s. 544.
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Rys.6. Wizualizacje instalacji świetlnej „Z perspektywy czasu”, Materiały Toya Desing. Źródło: www.poznan.pl 

Gliwice jak wiele współczesnych miast nadal boryka się z konsekwencjami wielu 
zmian społeczno–politycznych XX wieku, które oddziaływały i oddziałują na miasto 
i jego strukturę. Zabytkowa poprzemysłowa architektura, częściowo zaadaptowana 
do nowych celów i poddana rewitalizacji, częściowo opuszczona i oczekująca na 
swoją nową funkcję  przeplata się z nowoczesnymi zabudowaniami biurowców i stre-
fami inwestowania w przemysły kreatywne i informatyczne. Coraz większa możliwość 
społecznej partycypacji i łatwość w podejmowaniu miejskich działań społecznych 
oraz wzrastająca liczba wykształconych mieszkańców sprzyja konieczności wypra-
cowania nowego modelu współpracy lokalnej władzy z obywatelami w zakresie 
kształtowania przestrzeni miejskiej. Styl życia, charakter miasta i struktura zatrudnienia 
sprzyjają oddolnemu tworzeniu przestrzeni publicznych w mieście oraz wysokiej świa-
domości ich potrzeby wśród mieszkańców. Wraz z refleksją o przestrzeni publicznej 
niezbędnej do działań własnych pojawia się refleksja na temat miejsca i miasta w któ-
rym ta przestrzeń się znajduje – powrót do myślenia o mieście jako terenie swojego 
życia wydaje się być symptomatycznym dla wielu nowoczesnych miast. 
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 2.6. Miasto i architektura – kina w mieście

Przemiany gospodarcze i społeczne Gliwic przyczyniły się do wielu zmian urba-
nistyczno – architektonicznych miasta. Zmiany spowodowane okresem wznoszenia 
zakładów przemysłowych, aby te w późniejszym czasie – po ich „wygaszeniu” prze-
kształciły się w postindustrialne przestrzenie dla nowych przemysłów XXI wieku, lub 
zniknęły to tylko część przemian kształtu zabudowy miasta. Na przestrzeni XX wie-
ku zniknęło kilka istotnych ciągów zabudowań w centrum miasta , które sprawiają,  
że dziś trudno rozpoznać topografię Gliwic na starych pocztówkach i zdjęciach. 
Wśród nieistniejących obiektów – nieistniejących również fizycznie, znalazły się rów-
nież kina i kinoteatry, pełniące na XX-wiecznej mapie miasta istotną część – choćby 
ze względu na ich ilość. 

Według źródeł opisujących historię miasta i jego życie społeczne na przestrzeni  
XX wieku funkcjonowało w Gliwicach 16 kin – liczba ta nie obejmuje teatru miejskiego 
„Victoria” oraz współcześnie funkcjonującego Teatru Miejskiego w Gliwicach (teatru 
dramatycznego, który w latach 1952–1996 funkcjonował jako Operetka Śląska, od 
1996 do 2001 r. jako Teatr Muzyczny w Gliwicach, zaś w latach 2001–2016 jako Gliwic-
ki Teatr Muzyczny). W liczbie 16 placówek mieści się natomiast Kinoteatr X (działają-
cy w latach 1890 – 2009)  oraz Kino „Capitol” - funkcjonujące pierwotnie od końca  
XIX w. jako „Schuetzengarten” – z salą kinową, teatralną oraz letnią sceną w ogro-
dzie.

Historia kin w Gliwicach sięga końca XIX, a zapoczątkowuje ją kompleks „Schuet-
zengarten” – wcześniej „Städlische Lichtspiele”, a w latach późniejszych Kino „Capi-
tol” wybudowane w latach 70. XIX w. przez gliwickiego przedsiębiorcę Friedlandera 
– który kupił publiczne tereny wraz z istniejącymi na nich zabudowaniami na terenie 
dzisiejszego placu Mickiewicza – u zbiegu ul. Górnych Wałów i ul. Siemińskiego (do 
roku 2017 ul. Wieczorka) (Rys. 22-23). Wcześniej w tym miejscu działała m.in. gospoda 
i teatr letni. Obiekt gościł występy sceniczne, a w 1896 r. zaprezentował śląskiej wi-
downi pierwsze pokazy kinematograficzne rok po premierowej projekcji filmów braci 
Lumiere w Paryżu. W roku 1918 roku działkę wraz z zabudową (salą teatralną, restau-
racją) i ogrodem który znajdował się na tyłach kompleksu odkupiło miasto. Salę te-
atralną szybko przeznaczono wówczas na kino – „Städlische Lichtspiele” – kino miej-
skie – mieszczące blisko 600 widzów. W roku 1919 podczas jednego ze spektakli - na 
małej scenie nad główną salą kinową wybuchł pożar w wyniku pożaru życie straciło 
76 dzieci, sam budynek zaś ucierpiał na tyle, że obiekt nie był w stanie zarobić na 
swoje utrzymanie. Decyzją władz miasta kino zostało oddane w dzierżawę i od roku 
1930 funkcjonowało jako kino „Capitol”, w roku 1945 budynek został spalony przez 
Armię Czerwoną. Poza „Capitolem” wśród kin do roku 1945 funkcjonowało również 
kilka innych – nieco mniejszych sal. Niedaleko od „Kapitolu” przy skrzyżowaniu z ulicą 
Kozielską istniał „Deutsche Lichtspieltheater”, znany po wojnie jako kino „Apollo”. Ma-
lutkie kino „Amor” (późniejsze kino „Mikrus”) przy ul. Dworcowej zapraszało zakocha-
nych na nieme romanse. W 1924 r. przy Margrafenstrasse (dziś ul. Konstytucji) oddano 
do użytku nowoczesne duże kino „Schauburg”. Ostatnim najbardziej przestronnym 
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i najlepiej wyposażonym z gliwickich kin było „Ufa- Palast”, vis-a-vis Poczty Głównej, 
uroczyście otwarte w 1928 r. 66

Okres funkcjonowania sal kinowych w Gliwicach dzieli wspomniany już przełomowy 
rok 1945, którego wydarzenia odcisnęły się mocno na życiu społecznym i kulturalnym. 
Jak podkreśla Jan Drabina: W tym pierwszym powojennym okresie ważną rolę w za-
spokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców odegrały kina. Już w 1945 r. działalność 
rozpoczęły „Bajka” (…) „Apollo” (Rys. 35) oraz „Potęga” przy ul. Dworcowej. Szcze-
gólna popularność filmu w tamtym okresie sprawiła w latach następnych powstanie 
w mieście kolejnych tego rodzaju placówek.67

Kino „Bajka” wspomniane przez Drabinę, do roku 1945 nosiło nazwę „Ufa Palast” 
od roku 1945 – jako kino Bajka służyło nie tylko do projekcji filmów, ale także jako sala, 
w której organizowano uroczystości miejskie. Już w maju 1945 r. w tamtejszej sali zor-
ganizowano uroczyste akademie z okazji Święta Pracy i „zwycięstwa nad faszyzme-
m”.68 Od roku 1950 W dzielnicy Gliwic Szobiszowice mieszkańcy mieli do dyspozycji 
mieszczące się przy ulicy Jana Śliwki kino Grażyna. Nie był to obiekt zachwycający ar-
chitekturą ani rozmachem budowlanym czy technicznym, jednakże dobrze spełniał 
swoją rolę emitując zarówno filmy dla starszych jak i dla najmłodszych, nie zapomina-
jąc o cyklu tzw. niedzielnych poranków bajkowych dla najmłodszych mieszkańców 69. 

W roku 1945 funkcjonowały w Gliwicach 3 kina, które łącznie pomieścić mogły 
ponad 1000 widzów. W latach 50’ XX wieku na mapie miasta znajdowało się łącznie 
5 sal kinowych z łączną liczą miejsc ok. 3300. Dla kinematografii gliwickiej rekordowy 
okazał się rok 1960, kiedy to w mieście funkcjonowało aż 13 kin!70 Liczba kin zaczęła 
spadać od początku lat 70’, aby w latach 80’ spaść do liczby 5. W sierpniu 1980 r. 
lokalna prasa pisała: „W ponad 200-tysięcznych Gliwicach mamy czynnych zaledwie 
pięć kin: „Bajka”, „Apollo”, „Kinoteatr X”, „Ustronie” i „Jowisz”71

Kina i kinoteatry pełniły również istotną rolę społeczną, a ich dużą – jak na skalę 
miasta – ilość oraz wysoką koncentrację w centrum miasta trudno porównać z innymi 
– choćby ościennymi miejscowościami. Obok istniejącego do dziś kina Amok – scena 
Bajka (wcześniej „Ufa Palast”) funkcjonowało w Gliwicach, od kilku do kilkunastu kin. 
Na ulicy Dworcowej – w ciągu kamienic znajdowało się kino Mikrus (najprawdopo-
dobniej wcześniej noszące nazwę „Amor” oraz „Potęga”) (Rys. 25-26). Jak pisze Ewa 
Pokorska: Kin było w Gliwicach więcej. Przy ul. Kozielskiej działało kino Apollo (tam, 
gdzie teraz jest sklep wielobranżowy). We wnętrzach jeszcze w latach 90. ubiegłego 
wieku zachowane były dekoracje sztukatorskie. Niestety zostały zniszczone w trakcie 
pożaru. O kinie Jutrzenka świadczy jedynie neon z nazwą (…). O kinie Grażyna pew-
nie mało kto pamięta, mieściło się przy ul. J. Śliwki, a na Trynku było kino Szarotka.72

66 B. Tracz, Ułamki miasta, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2011, s. 22.
67 J. Drabina, Historia Gliwic, Muzeum w Gliwicach 1995, s. 578.
68 B. Tracz, Ułamki miasta, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2011, s. 22.
69 „Tuba Gliwic”, Co krok tu było kino,  źródło: www.tubagliwic.pl/blogi/czytaj/32-co-krok-bylo-tu-kino  

2016-04-10.
70 B. Tracz, Ułamki miasta, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2011, s. 22.
71 Ibidem s. 23
72 E. Pokorska, „Utracona” – zabytki, których już nie ma,  www.gliwice.eu  11.08.2016.
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Wśród kin zanotowanych na mapie miasta na przestrzeni XX wieku – (niektóre 
z nich istniały już końcem wieku XIX) i o których informacje mniej lub bardziej obszerne 
znaleźć można w źródłach pisanych znalazły się:

 — Kino „Mikrus” przy dzisiejszej ul. Dworcowej – dziś zabudowania, w których znaj-
dowało się kino nie istnieją – ciąg kamienic przy ul. Dworcowej został wyburzo-
ny w roku 1979 (Rys. 25-26).

 — Kino Teatr X przy ul. Strzody (1890 - 2009), budynek w którym znjadowało się 
kino istnieje do dziś – mieści się w nim Wydział Architektury Politechniki Ślaskiej, 
sam kinoteatr X zakończył swoją działalność wraz z powstaniem klubów stu-
denckich – m.in. klubu Spirala (Rys. 29).

 — Kino Jutrzenka przy ul. Zygmunta Starego. Kino funkcjonowało do początku lat 
80’ XX wieku. Na budynku w którym kino się znajdowało pozostał nadal stary 
szyld (Rys. 38-40).

Kino Grażyna na rogu ul. Jana Śliwki i Szobiszowickiej (do lat 90’), w tej chwili 
w budynku znajduje się siedziba Klubu Sportowego Kodokan.

 — Kino „Capitol” - Plac Mickiewicza: funkcjonujące pierwotnie jako „Schuetzen-
garten” (XIX wiek) „Stadtgarten”(1919) „Deulig - Palast” (do 1930) ostatecznie 
„Capitol” (do roku 1945).

 — Kino Bajka – przy ul. Dolnych Wałów - funkcjonujące do dziś jako Kino Amok  
- Scena Bajka). Wcześniej od roku 1928 do 1945 „Ufa-Palast”.

 — Kino „Apollo” róg ulic Wieczorka i Kozielskiej (Rys. 35).
 — Kino „Ustronie” przy ul. Wincentego Pola 11. (działające do lat 80’). Kino funk-

cjonowało na terenie Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych (GZUT)  
– dawnej Królewskiej Odlewni Żeliwa.

 — Kino „Zorza” - ul. Metalowców,  w dzielnicy Łabędy.
 — Kino Panorama, (lub Kino Metalowiec) w dawnym MDK Łabędy (z jedyną 

w tamtych czasach sceną obrotową). Kino funkcjonowało do lat 80’ (Rys. 33). 
 — Kino Wyzwolenie – o którym informacji w źródłach w zasadzie nie ma.

Wśród istotnych na mapie miasta były również kina „branżowe” – funkcjonujące 
w zakładach przemysłowych oraz obiektach branżowych kino takie funkcjonowa-
ło między innymi w jednostce wojskowej przy ulicy Daszyńskiego, podobnie jak kino 
wspomniane przez cytowaną wyżej Ewę Pokorską zlokalizowane w budynku nieistnie-
jącego już Montochemu - przy pętli tramwajowej w dzielnicy Trynek - „Szarotka”, czy 
kino „Casino”, od roku 1975 i Kino „Jowisz” (dawne kasyno oficerskie, powstałe w 1959 
roku) na rogu ulic Sowińskiego i Mieszka; Jednym z kin zlokalizowanych na terenie za-
kładów przemysłowych było Kino „Zryw” na ul. Dubois (funkcjonujące jeszcze latach 
70-tych) w Fabryce Drutu – dziś budynek jest jednym z nielicznych pozostałych po sa-
modzielnych zabudowaniach Fabryki Drutu, opustoszałym i czekającym na renowa-
cję (Rys. 31-32). W budynku tym znajdował się również zakład kąpielowy – pływania.  
Do największych kin „zakładowych” należało Kino Metalowiec późniejsze kino Pa-
norama zamknięte w roku 1990 -  Kino Metalowiec w dużej mierze przyczyniło się 
do popularyzacji sztuki filmowej dzięki spotkaniom w Dyskusyjnym Klubie Filmowym. 
A zrzeszeni filmowcy amatorzy sami realizowali swoje dzieła. Warto dodać, iż byt dru-
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gi - po AKF Śląsk, działającym w Katowicach - klub filmowy w południowej Polsce 73.  
W tej chwili  w budynku znajduje się jeden z sieciowych dyskontów (Rys. 34).

Rys. 7.  Lokalizacje kin i kinoteatrów na planie Gliwic w XX wieku. Źródło – opracowanie własne.

Zagęszczenie placówek kinowych i kinoteatrów w centralnej części miasta wynika 
w dużej mierze z wielkości i funkcjonalności pozostałych dzielnic miasta, które po-
wstawały poprzez rozrastanie się centrum jako zaplecze mieszkalne miasta średniej 
wielkości. Przykład dzielnicy Łabędy – z własnym zapleczem kulturalnym w postaci 
kina,  jest przykładem potwierdzającym – jak ważną funkcję centrum stanowi w tkan-
ce miejskiej. Łabędy jako dzielnica istniejąca w formie samodzielnej osady jest jedną 
z najpóźniej (bo w roku 1964) włączonych w struktury miasta dzielnic. Przez wieki funk-
cjonowała jak odrębna struktura, w której od końca XVIII w funkcjonowały zakłady 
hutnicze, zaś od lat 40-stych XX wieku do lat 90-tych ogromne znaczenie dla organiza-
cji życia społecznego miało powstanie Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy”.

Złoty okres kin w Gliwicach kończy ostatnia dekada XX wieku. Lata 90 to czas 
zamykania kolejnych placówek i czas gdy podobnie jak w wielu miastach Polski kina 
studyjne – małe konkurują z wielkopowierzchniowymi multipleksami, które mieszczą 
w sobie od kilku do kilkunastu sal kinowych.  Ostatecznie do końca XX wieku, w kon-
sekwencji również do dziś przetrwało w Gliwicach jedno kino studyjne – tj. dawne kino 
„Bajka” przy ul. Dolnych Wałów, noszące dziś w nawiązaniu do swojej historii nazwę 
Kino „Amok” scena „Bajka”. Kino działa wyłącznie dzięki włączeniu w struktury innej 
instytucji kultury (Teatru Miejskiego w Gliwicach), dzięki czemu placówka dotowa-

73 Bumar Pancerny: 55 lat Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. (red.) W.  Gargała, Gliwice 2006, s. 176.

1. Kino „Mikrus” 
2. Kino Teatr X 
3. Kino Jutrzenka.
4. Kino „Grażyna”
5. Kino „Capitol”
6. Kino Bajka 
7. Kino „Apollo
8. Kino „Ustronie” 
9. Kino „Zorza” 

10. Kino Panorama, 
11. Kino Szarotka
12. Kino Zryw
13. Kino Jowisz /Casiono
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na przez gliwicki samorząd może z powodzeniem realizować swoją kluczową misję. 
W roku 2018 Kino Amok obchodziło swoje 90 urodziny.

Historia kin w Gliwicach wydaje się być istotną częścią historii miasta w ogólności. 
Kino i tradycje z nim związane – zarówno jako rozrywką jak i aktywnością związaną 
z kompetencjami kulturalnymi – przynależne w XX w. do klasycznych aktywności kultu-
ralnych wydaje się być istotnym czynnikiem budowania świadomości tożsamościowej 
Gliwic – jako miasta inteligenckiego i nowoczesnego.

Rozwój kin w mieście i ich liczba na przestrzeni XX wieku, zbiegają się w czasie 
w wielkimi inwestycjami Gliwic – w tym budowy i formowaniu się jednego z najwięk-
szych a Śląsku ośrodków naukowych jakim jest Politechnika Śląska, czy powstanie 
wielkich zakładów technicznych – takich jak Bumar Łabędy, rozbudowy Huty Łabędy, 
działanie GZUT  SA, a także lokalizacja Fabryki Opel. 

Upadek i zastąpienie kin studyjnych przez sieć multipleksów, które mieszczą w so-
bie powierzchnię obsługującą od kilkuset do kilku tysięcy widzów równocześnie przy-
czyniły się do zmiany krajobrazu centrum miasta oraz do zmiany jego roli.

2.7. Tropy i ich odtwarzanie – mikrointerwencje przestrzenne
        jako sieć tożsamościowa miasta

Ze względu na przekształcenia architektoniczne w miejscach, w których funkcjono-
wały niegdyś Gliwickie kina nie jest możliwym odtworzenie tropów dosłownie – tj. in situ 
– w faktycznych przestrzeniach w których się znajdowały. Opracowanie skupia się na 
trzech punktach – wybranych ze względu po pierwsze na możliwość i realizacyjne pod 
kątem dzisiejszej zabudowy, a także ze względu na bliskość nieistniejących już kin w ści-
słym centrum miasta (Rys. 55). Trzy wybrane lokalizacje tworzą swoistą oś łączącą dwie 
części miasta – wschodnią i zachodnią. Struktura własnościowa terenów wybranych jako 
lokalizacje oraz przynależność funkcjonalna oznaczona w miejscowych planach zago-
spodarowania pozwala na zastosowanie w ich obrębie zaproponowane rozwiązania.

Pierwsza z lokalizacji (nr 1. wskazana i udokumentowana na rysunkach nr: 8 oraz 41 – 
45 w opracowaniu) to miejsce w którym funkcjonowało niegdyś kino „Capitol” - wcze-
śniej „Städlische Lichtspiele”. Dzisiejsze otoczenie nie przypomina ówczesnego kształtu 
zabudowań, sam budynek bowiem został ostatecznie wyburzony. Współcześnie do-
kładnie w miejscu, w którym znajdował się budynek kina znajduje się Plac Mickiewicza, 
z pomnikiem Adama Mickiewicza w centralnej części placu od strony ul. Siemińskiego 
(dawnej Wieczorka). Teren Placu Mickiewicza zagospodarowany jest w formie parko-
wej. Działka nr 492 – obręb Stare Miasto, na której znajduje się plac należy do Gminy 
Gliwice. Teren w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, 
tzw. Centralne tereny miasta” 74 sygnowany jest jako ZU (tereny zieleni urządzonej). 

74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta” przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Gliwicach  nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
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Plac otoczony jest ze wszystkich czterech strony ulicami odpowiednio – od strony 
północnej ul. Siemińskiego (dawna Wieczorka), od strony południowej ul. Świętokrzy-
ską, oraz ul. Górnych Wałów od strony wschodniej i ul. Korfantego od strony zachod-
niej. Układ kompozycyjny placu opiera się na czterech nierównych względem siebie 
czterech kwartałach i gęstą siecią ciągów pieszych (w formie nieregularnych ścieżek) 
oraz małym brukowanym placem od strony ul. Siemińskiego (dawana ul. Wieczorka) 
na którym usytuowany jest pomnik Adama Mickiewicza. Plac dostępny jest z każdej 
swojej strony – tj. na każdej ścianie zlokalizowano wloty ścieżek przecinających plac. 

Zagospodarowanie placu pod kątem zieleni urządzonej zrealizowane jest nieregu-
larnie. Całość placu porastają dość gęsto wysokie drzewa liściaste, rosnące wzdłuż ale-
jek, podzielonych zielonymi placami ulokowanymi pomiędzy drzewami. W środkowej 
części placu zlokalizowana została mała architektura w postaci stołów i ławek do gry 
w szachy oraz stojaka rowerowego, zaś całość placu wzdłuż alejek wyposażona jest 
w ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Plac umiejscowiony jest na terenie pochyłym  
– spadku terenu w stronę północno-wschodnią.

Pomysł interwencji przestrzennej w postaci ulokowania na placu interaktywnego 
urządzenia i małej architektury oraz kodów QR 75 do odtwarzania treści w rozszerzonej 
rzeczywistości zakłada wykorzystanie warunków naturalnych (morfologii terenu, loka-
lizacją charakterystycznych elementów krajobrazu i występowaniem wartościowych 
gatunków roślin). 

Rys. 8.  Obrys Placu Mickiewicza w Gliwicach – miejsce lokalizacji interwencji przestrzennej nr 1.Wyciąg z MPZP 
dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
Centralne Tereny Miasta., źródło: załącznik do Uchwały nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach.

75 Kod QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej 
ilości danych.
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Druga lokalizacja  (nr 2 -  wskazana na rysunkach nr 9 oraz 46 – 50 opracowa-
nia)  stanowi punkt zborny dla kilku kin, które na przestrzeni kolejnych dekad XX wie-
ku funkcjonowały w ścisłym niemal centrum Gliwic. Skwer zlokalizowany jest bowiem 
w pobliżu Parku Chopina oraz dzisiejszego Urzędu Miasta (niegdyś budynku „Hotelu 
Oberschlesien” przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej. Skwer jest niezagospodarowanym 
zieleńcem o powierzchni ok. 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Działka nr 109 – ob-
ręb Stare Miasto, na której znajduje się skwer należy do Gminy Gliwice. Teren w Miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w central-
nej części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny 
miasta” 76 sygnowany jest jako UM (terenu usługowo-mieszkaniowe o wysokiej gęsto-
ści zabudowy). Zieleniec bezpośrednio otoczony jest: od strony północnej i wschod-
niej ścieżką rowerową i ciągiem pieszym, od strony zachodniej chodnikiem pieszym 
wzdłuż ulicy Wybrzeże Armii Krajowej, zaś od strony południowej graniczy z ogrodze-
niem parkingu. Takie usytuowanie – tj. jedna ściana „martwa” pozwala na lokalizację 
większego obiektu i ustawienie go w sposób frontowy do przechodniów i rowerzystów. 

W przypadku malej architektury i urządzeń dla lokalizacji nr 2 interwencja prze-
strzenna powinna objąć zagospodarowanie całego terenu – ze względu na aktualny 
stan skweru będącego zielonym – niezagospodarowanym dotychczas placem.

Rys. 9.  O brys skweru na rogu ulic: Berbeckiego i Wybrzeża Armii Krajowej – miejsce lokalizacji interwencji 
przestrzennej nr 2..Wyciąg z MPZP dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. Centralne Tereny Miasta., źródło: załącznik do Uchwały nr 
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach.

76 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta” przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej w Gliwicach  nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
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Trzecią z wybranych lokalizacji (nr 3. wskazana na rysunkach nr: 10 oraz  51 – 54 opra-
cowania) jest teren w pobliżu Kina „Grażyna”, jako jedno z najdłużej funkcjonujących 
obiektów kinowych (poza istniejącym do dziś Kinem Bajka – dziś Amok oraz kinoteatrem 
X), które w latach 90-tych XX wieku zakończyło swoją działalność – lecz którego budy-
nek nie zniknął z mapy miasta, a zmienił swoją funkcję mieszcząc od lat 90-tych do dziś 
jeden z największych klubów sportowych (amatorskich)  Klubu Sportowego Kodokan.
Ze względu na ścisłą zabudowę w miejscu, w którym funkcjonowało kino „Grażyna” 
wybrana została lokalizacja możliwie najbliższa tj. teren skweru Nacka – u zbiegi ulic: 
Świętojańskiej, Toszeckiej i ul. Śliwki (na której znajdowało się pierwotnie kino). Teren 
Skweru Nacka zagospodarowany jest w formie parkowej. Działki nr 1 i 2 – obręb Zato-
rze, na której znajduje się skwer należy do Gminy Gliwice. Teren w „Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po zachod-
niej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze” 77 
sygnowany jest jako ZU (tereny zieleni urządzonej). 

Rys.10.  Obrys Skweru Nacka na skrzyżowaniu ulic: Świętojańskiej, Toszeckiej, Śliwki – miejsce lokalizacji 
interwencji przestrzennej nr 3. Fragment „Miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Źródło: złącznik do uchwały Rady Miejskiej W Gliwicach   
nr XXXVII/1090/20, z dnia 15 lipca 2010 r.

77 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po 
zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze” przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej W Gliwicach  nr XXXVII/1090/20, z dnia 15 lipca 2010 r.
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Propozycja odtworzenia tropów kinowych w Gliwicach bazuje na punktowych 
instalacjach w przestrzeni publicznej miasta, na które mogłyby się złożyć – w każ-
dym z przypadków – mała architektura w postaci urządzenia interaktywnego, neon 
świetlny „Stare kino” oraz tabliczki z kodami QR – za pomocą których użytkownicy 
mogliby z pomocą urządzeń mobilnych (tablet, smartfon z dostępem do internetu) 
odczytać na ekranie urządzenia archiwalne zdjęcia miejsc, w których się znajdują 
oraz multimedia zawierające dokumentację tych miejsc. Całość w każdej z trzech 
proponowanych lokalizacji powinna tworzyć spójny z otoczeniem element interwen-
cji przestrzennej – tj. w każdym z przypadków konieczne jest zastosowanie materiałów 
i rozwiązań adekwatnych do miejsca (Rys. 56). 

Każde z przewidzianych odpowiednio dla wybranych lokalizacji urządzeń nawią-
zuje po pierwsze do charakteru miejsca, po drugie zaś do kina i kinematografii i jej 
charakterystycznych elementów. I tak kolejno:

Dla lokalizacji nr 1 (plac Mickiewicza) możliwą interwencją jest urządzenie „odsłu-
chowe” pozwalające użytkownikom wysłuchać historii miejsca, w którym się znajdują 
– w kontekście kin w Gliwicach w szerszej ogólności. Urządzenie inspirowane instala-
cją studentów architektury z Estonian Academy of Arts, która zbudowała i ulokowała 
w lesie ogromnych rozmiarów megafony – tuby do odsłuchiwania dźwięków lasu. 
Urządzenia znajdują się w RMK Pähni Nature Centre w Estonii i służą jako wielofunkcyj-
ne obiekty i meble służące nie tylko indywidualnej medytacji, ale także jako przestrzeń 
mikrokoncertów lub jako element ochronny do spędzania nocy w lesie. Realizacja 
znalazła już swoje miejsce w Polsce – we wrocławskim Parku Wschodnim instalacje 
megafonowe Birgit Õigus – jednej ze studentek estońskiej grupy, zostały zainstalo-
wane w analogicznej do w RMK Pähni Nature Centre roli urządzeń do „odsłuchu” 
przyrody – ze względu na walory krajobrazowe Parku Wschodniego. Inspiracja została 
wskazana poniżej oraz na zbiorczej tablicy koncepcyjnej  - na Rys. 67 opracowania.

Instalacja podobnego urządzenia w przestrzeni Placu Mickiewicza wyposażonego 
we własny system audio z możliwością wykorzystania go jako miejsce odpoczynku, 
jako mikroscena oraz z możliwością odsłuchania przez wbudowane głośniki historii 
miejsca, mogłaby wzbogacić teren o nową atrakcję, ale przede wszystkim posłużyć 
jako historyczny trop.  
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Rys.11a. Megaphones – instalacja studentów architektury Estonian Academy of Arts. Źródło: www.inhabitat.

com/oversized-wooden-megaphones-in-estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/ 

Rys.11b. Megaphones – instalacja studentów architektury Estonian Academy of Arts. Źródło: www.inhabitat.
com/oversized-wooden-megaphones-in-estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/ 
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Rys.11c. Megaphones – instalacja studentów architektury Estonian Academy of Arts. Źródło: www.inhabitat.
com/oversized-wooden-megaphones-in-estonia-amplify-the-sounds-of-the-forest/ 

Rys. 12. Instalacje megafonowe Birgit Õigus w Parku Wschodnim we Wrocławiu. 



50

Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.

Rys. 13. Instalacje megafonowe Birgit Õigus w Parku Wschodnim we Wrocławiu. 

Dla lokalizacji nr 2 (skwer na rogu ulicy Berbeckiego i Wybrzeże Armii Krajowej) za-
proponowane rozwiązanie bazuje na społecznym kinie plenerowym i możliwości jego 
realizacji w terenie. Powierzchnia skweru oraz jego położenie sprzyja stworzeniu insta-
lacji o większych gabarytach – w formie mini amfiteatru / kina pop up, mieszczącego 
do 20 osób. Inspiracją dla tej propozycji są podobne realizacje m.in. grupy OH.NO.
SUMO – kolektywu projektantów, którzy stworzyli kino pop-up na schodach kamieni-
cy (Rys. 82 niniejszego opracowania: Plansza koncepcyjna  - Inspiracje i rozwiązania 
dla wybranych lokalizacji – lokalizacja nr 2) oraz pawilony „The People’s Cinema” 
stworzone w roku 2016 przez grupę artystów z Salzburga w ramach projektu o tej sa-
mej nazwie i zlokalizowane na terenie i w przestrzeniach Salzburger Kunstverein. „Kino 
społeczne” czy „Kino ludowe” – w sposób bezpośredni wpisuje się w potrzebę party-
cypacji, stałych lub incydentalnych działań aktywistów miejskich, a wreszcie wspiera 
budowanie wspólnej przestrzeni publicznej. 

Konstrukcja społecznego kina wymagałaby podłączania do sieci elektrycznej, 
a także wykonania wszystkich jej elementów w sposób bezpieczny dla użytkowników. 
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Rys. 14. Przykładowa realizacja kina pop-up. Źródło: www.pinterest.com 

Dla lokalizacji nr 3 (skwer Nacka na rogu ulic: Toszeckiej, Świętojańskiej i Śliwki) 
możliwym rozwiązaniem byłoby urządzenie bazujące na klasycznym fotoplastikonie. 
Fotoplastikon zawierałby zestaw starych fotografii w widoku stereoskopowym doku-
mentujących wszystkie stare placówki kinowe funkcjonujące niegdyś w Gliwicach. 
Na potrzeby wydarzeń specjalnych – imprez okolicznościowych lub popularyzacji in-
nego fragmentu historii Gliwic treści powinny być w urządzeniu możliwe do wymiany. 
Widok stereoskopowy dający efekt 3D, doskonale współgrałby – jak połącznie stare-
go z nowym.
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Rys. 15a. Przykładowe realizacje – fotoplastykon oraz okrągły mebel miejski – mobilna galeria.
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Rys. 15b. Przykładowe realizacje – fotoplastykon oraz okrągły mebel miejski – mobilna galeria.

Pomysł obejmuje stworzenie aplikacji umożliwiającej odczytanie treści w rozsze-
rzonej rzeczywistości (augmented reality), w której widoki dawnych Gliwic mogłyby 
być odtwarzane na ekranie urządzeń mobilnych za pomocą kodów QR kierują-
cych do zwirtualizowanych archiwalnych materiałów (przykładowa wizualizacja 
znajduje się na Rys. 69 niniejszego opracowania). W aplikacji pod każdym z kodów 
mogłyby zostać zamieszczone zdjęcia – docelowo zaś aplikacja mogłaby zostać 
rozszerzona o możliwość skanowania i odtwarzania dawnych przestrzeni Gliwic 1:1 
w formie rozszerzonej rzeczywistości. Podobne realizacje dla Londynu i Warszawy 
zostały przygotowane odpowiednio w aplikacji Streetmuseum – opracowanej dla 
Museum of London oraz projekcie „teraz44” – bazującym włącznie na nakładaniu 
siatek starych fotografii z Powstania Warszawskiego na zdjęcia z tożsamych miejsc 
zrobionych współcześnie (przykłady ze wspomnianych realizacji znalazły się na  
Rys. 70-79).

Ostatnim z elementów zaproponowanych dla wszystkich lokalizacji, a służących 
ich lepszej identyfikacji i widoczności w terenie są neony „Stare kino” – które mogłyby 
zostać umieszczone obok lub na urządzeniach (wizualizacja neonów znajduje się na 
Rys. 70 opracowania).

Zaproponowane w opracowaniu interwencje przestrzenne inspirowane współcze-
snymi  realizacjami  tego rodzaju skupione zostały na elemencie interakcji i ich samo-
dzielnego użytkowania, tak aby sprzyjały podejmowaniu własnych małych inicjatyw 
przez mieszkańców. Element partycypacji i inicjatywności jest bowiem – jak zostało już 
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wspomniane niezwykle istotnym motorem rozwoju współczesnych miast zarówno pod 
względem społecznym jak i przestrzennym. 

Pomysł jest nawiązaniem do współczesnych trendów samodzielnego doświad-
czania i sprawdzania rzeczywistości – mającego swoje odzwierciedlenie choćby 
w powstających parkach i centrach nauki oraz realizacjach pozwalających na po-
dejmowanie przez mieszkańców różnorodnych własnych aktywności. 

Propozycja przedstawionych w opracowaniu interwencji pozwala na rozbudowy-
wanie kolejnych form lub budowaniu nowych – podobnych przestrzeni odpowied-
nio do tematyki np. przyrodniczej czy przemysłowej – tworząc z miasta współczesne 
otwarte „centrum nauki”.

Gdy spojrzeć na Gliwice wyłączając istotny w kolejnych dekadach przemysło-
wy charakter –  wyłącznie w kontekście życia społecznego, któremu towarzyszy cały 
szereg istniejących placówek funkcjonujących wewnątrz i punktów kontaktowych 
z zewnętrznością odsłania się niejako nowy rys miasta – miasta usytuowanego na 
szlakach komunikacyjnych  w pełniącego istotną rolę komunikacyjną i w tym rozu-
mieniu będącego swoistym „suchym portem” – pod względem funkcji i położenia 
a także dominującego rodzaju przemysłu – tj. przemysłu informacyjnego i przemy-
słów kreatywnych. Określenie „suchy port” zastosowane przez autorkę nawiązuje do 
urbanistycznych wizji miast liniowych – opisanych przez Arturo Soria y Matę jako mia-
sta otoczone ringiem komunikacyjnym i z jasno wydzielonymi strefami (mieszkalnymi, 
produkcyjnymi i transportowymi).

Zastosowanie nawiązania do teorii miast liniowych ma tu swoje odniesienie szcze-
gólnie do trawestacji teorii Arturo Soria y Maty, podejmowanych w XX wieku między 
innymi przez Hilarióna Gonzáleza del Castillo, Georges’a Benoit’a - Lévy’ego czy Mi-
kołaja Milutina, jest to jednak nawiązanie nie mające na celu kontynuowania czy pro-
ponowania przeobrażeń urbanistycznych Gliwic w nakreślonych przez propagatorów 
liniowych układów urbanistycznych kierunkach – stanowi jedynie wtrącenie dotyczą-
ce stanu aktualnego układu urbanistycznego miasta w sektorze gospodarczym – któ-
ry jako stosunkowo nowy nie został jeszcze dostatecznie zdiagnozowany – w zakresie 
swojego oddziaływania i wpływu na centralne części miasta. Bez wątpienia jednak 
sam charakter usług i rodzaj przemysłów usytuowanych na obrzeżach lub w wydzie-
lonych częściach Gliwic – w odróżnieniu od XVIII i XIX wiecznych przemysłów ciężkich 
ingerujących tak w tkankę miasta – jak i w styl życia osób w nim zatrudnionych ma 
swoje wyraźne współczesne konsekwencje w poszukiwaniu przez mieszkańców schro-
nienia – semiotycznego, kulturowego i kulturalnego w centrum miast. 

Wspomniany już sieciowy (tak fizycznie jak wirtualnie) charakter miejskiej tkanki 
użytkowanie wspólnych przestrzeni staje się łatwiejsze – bardziej spontaniczne, natu-
ralne i aktywne. Możliwość ingerencji w przestrzeń poprzez uczestnictwo w ruchach 
miejskich, lub aktywny głos w dyskursie na temat miasta i jego charakteru zacieśnia 
poczucie przynależności i bliskości mieszkańców z miastem jako całością i jako spo-
łecznością. Wszystko to sprawia, że systemowe rozwiązania zabezpieczające potrze-
by społeczne i kulturowe mieszkańców stają się drugoplanowymi w stosunku do ich 
własnych pomysłów i kreacji na „używanie” miasta. 



Pawlikowska-Musiewicz S., Foltyniak M., Głyda B.

55

3. Podsumowanie
Tożsamość miejsca je konstytuuje. Bez tożsamości miejsce nie może istnieć. Nie 

możemy umiejscowić się w przestrzeni jeśli nie potrafimy rozpoznać jej tożsamości (jak 
to się dzieje w przypadku nie-miejsc). Historyczne tropy kulturowe i wielokulturowość 
to jeden z wątków, które zostały poruszony w niniejszym opracowaniu, a które wyda-
ją się być szansą dla budowania tożsamości miejskiej w przyszłości. Struktura społe-
czeństw europejskich zmienia się, a różnorodność kulturowa staje się faktem, także 
w polskich miastach. Dialog między tym, co historyczne, tym, co współczesne, różno-
rodność kultur to wyzwanie dla miast, które warto podjąć, aby żyło nam się w nich 
lepiej. 

Place miejskie, skwery, fontanny, stają się punktem odzyskiwania miasta przez 
mieszkańców, punktem potrzebnym i samodzielnie zagospodarowywanym – na po-
trzeby mniej lub bardziej incydentalnej działalności społecznej mieszkańców. To prze-
platanie wirtualnej sfery życia miejskiego z fizyczną sprzyja myśleniu o przestrzeniach 
publicznych jako małych interwencjach na mapie – punktach tworzących się na jakiś 
czas, lub na mniejszą skalę, wreszcie punktach samych w sobie – a nie skwerach czy 
wielkich kwartałach systemowo zagospodarowanych placów.

Punktowe i dynamiczne zmienianie przestrzeni miejskiej przebiegające w sposób 
nie systemowy a organiczny i naturalny wdaje się być niezwykle istotną współcześnie 
kwestią badawczą w kontekście współczesnych nowoczesnych miast. 



56

Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.

4. Część rysunkowa

Rys. 16.  Model 3D – odtwarzający średniowieczny układ osadniczy Gliwic. Źródło: www.medievalheritage.
eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/gliwice-zamek-piastowski/

 

Rys. 17.  Mapa Gliwic ze strony tytułowej Krieges Carte von Schlesien, autorstwa Ch. F. Wrede. Żródło: M. 
Michnik, The Archaeological Investigation in Gliwice – an Introduction, [w:] Archaeology of a pre-
industrial town in Silesia. Case study Gliwice, (red.) M. Michnik, J. Piekalski, Wratislavia Antiqua, Tom. 
16, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012.
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Rys. 18.  Mapa Gliwic z roku 1905. Źródło: www.mapster.pl 

 

Rys. 19.  Plan Gliwic z roku 1935. Źródło: plan z zasobów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.mapster.pl



58

Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.

Rys. 20. Plan Gliwic z roku 1945,  Źródło: plan z zasobów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.mapster.pl

Rys. 21. Budynek starego kina „Capitol”- wówczas „Stadtgarten” widok od strony południowo wschodniej - 
od ul. Górnych Wałów. Lata 20’ XX wieku. Źródło: www.fotopolska.eu 
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Rys. 22. Budynek starego kina „Capitol”- wówczas „Stadtgarten” widok od strony południowo wschodniej - 
od ul. Górnych Wałów – zdjęcie nałożone na współczesny widok tego fragmentu miasta.. Źródło: 
www.24gliwice.pl

Rys. 23.  Budynek starego kina „Capitol” widok od strony północnej z dzisiejszej ulicy Siemińskiego (dawna 
Wieczorka)  Lata 40’  XX wieku. Źródło: www.fotopolska.eu
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Rys. 24. Współczesny widok od strony północnej z dzisiejszej ulicy Siemińskiego (dawna Wieczorka).

Rys. 25. Ulica Dworcowa – w ciągu zabudowań stare kino „Mikrus”. Lata 60 XX wieku.  
Źródło: www.fotopolska.eu
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Rys. 26. Ulica Dworcowa – w ciągu zabudowań stare kino „Mikrus”. Lata 70’ XX wieku.  
Źródło: www.fotopolska.eu

Rys. 27. Burzenie kamienic przy ul. Dworcowej – rok 1979. Źródło: B. Tracz, Ułamki Miasta, Gliwice 2011. 
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Rys. 28. Ulica Dworcowa współcześnie – prace nad szklaną elewacją biurowca – w miejscu wyburzonych 
zabudowań  – rok. 2017. 

Rys. 29.  rok 1967, Widok z Placu Krakowskiego na skrzyżowanie ul. Wrocławskiej, Strzody i Akademickiej oraz 
zlokalizowane przy nim budynki Kinoteatru X i Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej. Fot. J. Siudecki.  
Pocztówka RUCH.
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Rys. 30. współczesny widok ze skrzyżowania ul. Wrocławskiej, Strzody i Akademickiej oraz zlokalizowany  
przy nim budynek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Źródło: www.24gliwice.pl

Rys. 31. Budynek przy ul. Dubois – na terenie Dawnej Fabryki Drutu – w którym w późniejszym okresie 
znajdowało się kino „Zryw. Początek XX wieku. Źródło: Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy.
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Rys. 32.  Budynek przy ul. Dubois – na terenie Dawnej Fabryki Drutu –znajdowało się kino „Zryw” – 
współczesny widok (I dekada XXI wieku).

Rys. 33. Budynek MDK Łabędy, w którym mieściło się kino „Metalowiec”, Źródło: Bumar Pancerny: 55 lat 
Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. (red.) W.  Gargała, Gliwice 2006.



Pawlikowska-Musiewicz S., Foltyniak M., Głyda B.

65

Rys. 34.  Budynek MDK Łabędy współcześnie.

Rys. 35.. Budynek Kina Apollo (róg ul. Kozielskiej i Siemińskiego (dawna Wieczorka) lata 60-te.  
Źródło:  www.www.24gliwice.pl 



66

Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty.

Rys. 37.  Budynek  Kina Apollo obecnie. 

         

Rys. 38 – 39. Front budynku przy ul. Zygmunta Starego – detal architektoniczny i neon kina „Jutrzenka”. 
Źródło: www.fotopolska.eu 
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Rys. 40.  Współczesny widok na budynek nieistniejącego kina Jutrzenka, przy ul Zygmunta Starego.  
Źródło: www.fotopolska.e

Propozycje mikrointerwencji przestrzennych Lokalizacja nr 1. 

Plac im. A. Mickiewicza – róg ul. o J. Siemińskiego (dawna ul. Wieczorka)  
i ul. Górnych Wałów, stan obecny:

Rys. 41. Obrys lokalizacji nr 1.
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Rys. 42-43. Lokalizacja nr 1. Stan obecny.
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Rys. 44-45. Lokalizacja nr 1. Stan obecny.
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Propozycje mikrointerwencji przestrzennych Lokalizacja nr 2. 

Skwer na rogu ul. Gen. L. Berbeckiego i ul. Wybrzeża Armii Krajowej – stan obecny.

Rys. 46. Obrys lokalizacji nr 2.
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Rys. 47-48. Lokalizacja nr 2. Stan obecny.
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Rys. 49-50. Lokalizacja nr 2. Stan obecny
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Propozycje mikrointerwencji przestrzennych Lokalizacja nr 3. 
Skwer Nacka – przy zbiegu ul. Świętojańskiej i ul. Toszeckiej – stan obecny.

Rys. 51. Obrys lokalizacji nr 3.

Rys.52.  Lokalizacja nr 3. stan obecny 
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Rys. 53-54 Lokalizacja nr 3. stan obecny.
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Rys. 55.  Miejsca lokalizacji interwencji przestrzennych na siatce miasta – na rysunku zamieszczono linię 
łączącą trzy punkty w formie szlaku. Opracowanie własne.

Rys. 56. Przykładowe wizualizacje treści możliwych do ukrycia i odczytywania za pomocą kodu QR na 
urządzeniu mobilnym. Opracowanie własne. 
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Rys. 57 – 60. Nałożone fotografie rekonstrukcyjne w aplikacji Streetmuseum stworzone przez Museum of 
London.  Źródło: www.museumoflondon.org.uk oraz www.petapixel.com/2010/05/24/museum-of-
london-releases-augmented-reality-app-for-historical-photos/ 



Pawlikowska-Musiewicz S., Foltyniak M., Głyda B.

77

Rys. 61 – 63.  Nałożone fotografie rekonstrukcyjne w aplikacji Streetmuseum stworzone przez Museum of 
London.  Źródło: www.museumoflondon.org.uk oraz www.petapixel.com/2010/05/24/museum-of-
london-releases-augmented-reality-app-for-historical-photos/ 
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Rys. 64. Fotografie rekonstrukcyjne starej i współczesnej Warszawy stworzone w projekcie: teraz44.  
Źródo: www.teraz44.pl/ 

Rys. 65.  Fotografie rekonstrukcyjne starej i współczesnej Warszawy stworzone w projekcie: teraz44.  
Źródo: www.teraz44.pl/

Rys. 66.  Gliwice, ul. Zwycięstwa (widok Domu Tekstylnego Weichmanna – archiwalne zdjęcie nałożone  
na widok współczesny. Źródło: www.facebook.com/GliwiceWczoraj/ 
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Rys. 70. Inspiracje i rozwiązania 
dla interwencji przestrzennych – 
przykładowa wizualizacja neonu 
świetlnego „Stare kino” 
na proponowanych 
urządzeniach.
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Tożsamość miasta a tożsamość miejsca.  
Wybrane aspekty.

Streszczenie

Głównym zagadnieniem monografii jest pojęcie tożsamości i próba odpowiedzi 
na pytanie o miejską tożsamość. Autorki odnoszą się do zagadnień takich jak miej-
sce i nie-miejsce, pustka i pustka po stracie. Te trzy problemy stanowią oś wywodu 
ukazując problem tożsamości w odniesieniu do historii, ale także obecnych tendencji 
w rozwoju miast. Tekst zawiera przykłady z zakresu architektury i przestrzeni miejskiej 
z polskich i europejskich miast. Istotny jest tu przede wszystkim kontekst kulturowy, który 
choć zmienny, odciska na przestrzeni miejskiej swój ślad. Miasta europejskie, polskie, 
a w niniejszej publikacji zwłaszcza – górnośląskie są tworzone przez historię i wydarze-
nia, które nieodwracalnie zmieniały pejzaż kulturowy, symboliczny, społeczny i archi-
tektoniczny.

W drugiej części, uwaga skupia się na wrażliwej tkance tożsamości Gliwic – toż-
samości w kategoriach historycznej, a co za tym idzie społecznej i w konsekwencji 
przestrzennej miasta – jako trzech kategorii budujących całość charakteru miasta 
współcześnie. Bazą dla tekstu jest teza dotycząca potrzeby odzyskiwania przestrze-
ni publicznych w obrębie centrum miasta ze względu na jego współczesny kształt 
oraz strukturę zagospodarowania. Na bazie tak zarysowanego założenia stworzony 
został projekt próby zagospodarowania przestrzeni publicznych i ich wzbogacenia 
o interaktywne elementy w postaci małej architektury nawiązującej do historii miasta. 
Ze względu na istotną rolę centralnej części miasta oraz jej potencjału pod wzglę-
dem dostępnej i tworzonej przestrzeni publicznej, opracowanie objęło trzy lokalizacje 
związane z istniejącymi niegdyś kinami – w tym jedną umiejscowioną w pobliżu kilku 
nieistniejących już placówek. Tak aby w możliwie najlepszy sposób – pod kątem wa-
runków przestrzennych i wagi centrum miasta, oddać istotną rolę funkcjonujących na 
przestrzeni XX wieku kilkunastu placówek kinowych w mieście.

Słowa kluczowe: tożsamość miasta, historia miasta, rozwój miasta, przestrzeń miej-
ska, pustka po stracie, plan zagospodarowania przestrzeni, centra miast, przestrzeń 
publiczna, mała architektura, elementy interaktywne, kontekst kulturowy
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Identity of a city, identity of a place.  
Selected aspects.

Summary

The principal topic of the monograph is identity and an attempt to answer the 
question about city identity. The authors refer to terms such as place and non-place, 
void and void after a loss. These three problems form the axis of a study depicting the 
problem of identity in relation to history, but also in relation to current trends of city 
development. The text includes examples from architecture and urban space from 
Polish and European cities. The most important here, is the cultural context, which 
although variable, leaves its mark on the urban space. European and Polish cities in 
the present publication, especially – Upper Silesian ones are created by history and 
events which irreversibly altered the cultural, symbolic, social and architectural land-
scape.

In the second part, attention focuses on the sensitive tissue of the identity of Gliwi-
ce – identity in the historical sense, as well as in the social and finally spatial sense – as 
the three categories which make up the whole of the contemporary city character. 
The basis for this text is a thesis regarding the need to regain public space in the city 
center due to its contemporary shape as well as development structure. Based on 
such an assumption, a design was created with the attempt to develop public spa-
ces and enrich them with interactive elements in the shape of small architecture re-
ferring to the history of the city. Due to the important role of the central part of the city 
as well as its potential as far as available and created pubic space, the design en-
compassed three separate locations which in the past were connected with cinemas 
that had previously existed there – including one situated near several non-existent 
facilities.  This was done in order to,  in the best way possible – as far as    spatial con-
ditions and the significance of the city center show the important role of the several 
cinemas functioning in the city during the XX century.

Key words: city identity, city history, city development, city space, void after a 
loss, city development plan, city centers, public space, small architecture, interactive 
elements, cultural context
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ców”, „Strefy aktywności rodzinnej”, „Integracyjne place zabaw dla dzieci” oraz „Inicjaty-
wa społeczna - skwer Sokolska”. Współautorka miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
urbanistycznych koncepcji programowo-przestrzennych oraz projektów architektonicz-
nych obiektów użyteczności publicznej. Pomysłodawczyni Konkursu studenckiego „3xNo-
weMiasto” kreującego wizję zagospodarowania terenów po Kopalni „Katowice”.

Obecnie ekspert RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: tere-
ny inwestycyjne, rewitalizacja i infrastruktura społeczna, strategiczne planowanie rozwoju 
terytorialnego, ekspert na lata 2014-2020 w programie POWER w dziedzinach: administra-
cja publiczna - proces inwestycyjno-budowlany i administracja publiczna - planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne, w tym: zwiększenie potencjału instytucjonalnego w za-
kresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w konkursie „Modelowa Re-
witalizacja Miast”.
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Absolwentka Animacji społeczno-kulturalnej, Etnologii i Zarządzania w NGO na Uni-
wersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Urbanistyki i Planowania Prze-
strzennego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. 

Zainteresowana miastem jako miejscem działania i zmiany oraz jako fenomenem kul-
turowym. Społeczniczka i animatorka kultury. Współtwórczyni projektów i współautorka 
koncepcji miejskich przedsięwzięć na pograniczu spraw społecznych i działań inwesty-
cyjnych. 

Współtwórczyni Warsztatu Miejskiego w Gliwicach i kolektywu Nastaw Ucho, społecz-
niczka i aktywistka miejska. Majsterkowiczka, a także współautorka książek majsterkowych 
i popularnonaukowych dla dzieci.
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Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, animatorka kultury. Związana zawo-
dowo z Uniwersytetem Śląskim i Zakładem Edukacji Kulturalnej. 

W zakres jej zainteresowań wchodzą problemy miasta, historia przestrzeni publicznej, 
oraz szeroko rozumiana sztuka współczesna. 

Współpracowała z Fundacją Galerii Szara.




