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TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI 
CENTRALNEJ PRZESTRZENI MIASTA NA PRZYKŁADZIE 
KWK „MYSŁOWICE”
STRESZCZENIE

W artykule rozpatrzono problem rewitalizacji nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” 
usytuowanej w centralnej części miasta. Wymieniono problemy demograficzne [1], społeczne, 
ekonomiczne i gospodarcze miasta, które posiada przecież bogatą historię i ciekawą architekturę.   
Wyodrębniono kryteria jakie powinno spełniać miasto planujące swój dalszy rozwój.
Podjęto próbę opisania problematyki rewitalizacji Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”  
w aspekcie indywidualności. Ukazano znaczenie regionu Górnego Śląska w skali kraju. Podkreślono 
istotne znaczenie rewitalizacji obszaru poprzemysłowego KWK „Mysłowice” dla rozwoju miasta.
Jednocześnie przedstawiono próbę opisu naukowego problemów związanych z rewitalizowaniem 
miasta oraz przeanalizowano przykłady znanych realizacji rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 

SŁOWA KLUCZOWE

rewitalizacja, Mysłowice, obszary poprzemysłowe, tożsamość miejsca
 

 
WPROWADZENIE

W procesie przemian integracyjnych Europy problem definiowania tożsamości 
regionów jest koniecznością. Niemniej jednak, jest to  problem bardzo złożony [2]. 
Nowa perspektywa, ciągle poszerzającej się  Unii Europejskiej zmieniła pojęcie granicy, 
stawiając pytanie o rozległość miejsca, w którym czujemy się „jak u siebie”. Promocja  
i podkreślenie swojej odmienności, swoistości jest istotnym elementem życia każdego 
regionu. 

Zapisem czasu jest krajobraz, który zmienia się, ewoluuje, przekształca się a nawet 
zanika. Zdarza się, że jedyne co po krajobrazie pozostaje to jego zapis, który istnieje   
na fotografiach, malarstwie, rysunkach. Nierzadko to krajobraz właśnie wywołuje  
z pamięci stare przeżycia, przywołuje symbolikę miejsc, które mają dla nas wartość.  
Taki region jak aglomeracja górnośląska, przeżywający chwile dynamicznej transformacji, 
dbając o swój nowy wizerunek, niestety walczy ze swoją industrialną przeszłością. 

Bliskie sąsiedztwo terenów przyrodniczych  oraz odkrywanie w regionie „perełek” ar-
chitektonicznych wpływa na generowanie nowych sił i aktywności. Tworzy się klimat 
nowego krajobrazu postindustrialnego mogącego być, na wzór podobnych w Europie, 
lokomotywą rozwoju regionalnego. Nasuwa się więc pytanie, czy strategie rozwoju 
przyczyniają  się do kreowania tożsamości miejsca, tradycji oraz patriotyzmu lokalnego. 
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Określenie przyszłej tożsamości miejsca, winno być oparte na możliwości wykorzystania 
historycznych wartości. Możliwości planowania przestrzennego wykazują dbałość  
o relikty przeszłości i dbałość o dziedzictwo przemysłowe. Jest to zamykanie kolejnych 
zakładów przemysłowych, kopalń oraz trwające procesy rewitalizacyjne. Istnieje 
bowiem potencjał do kontynuowania elementów kulturowych w aspekcie trwania  
i siły społeczeństw, ich indywidualności i rozwoju. Nawiązanie do tradycji i przeszłości 
regionu wydaje się najistotniejszą sprawą, która uatrakcyjni region i sprawi by obszar 
miasta „ Mysłowice” na nowo odzyskał dawną świetlność i blask.

Mysłowice - kontekst  historyczny

Mysłowice są jednym z najstarszych miast na Górnym Śląsku. Założone zostało między 
XII a XIII wiekiem przez niejakiego Mysła lub Mysława jako osada rybacko-rolnicza 
nad rzeką Przemszą, którą w 1241r. spalili Tatarzy. Mysłowice prawa miejskie uzyskały  
w 1360 r [3]. Od pierwszej połowy XIV w. miasto stanowiło lenno Czech i podzieliło losy 
polityczne Śląska. W drugiej połowie XIV w. w Mysłowicach powstała pierwsza Kuźnia. 
Równocześnie w pobliskich lasach rozwijało się górnictwo ród na potrzeby hutnictwa. 
Kronikarz Mysłowic, Jakob Lustig, twierdził iż herbem miasta była głowa św. Jana 
Chrzciciela za sprawą najstarszego kościoła w Mysłowicach - obecnie pw. Narodzenia 
NMP - który był pierwszym kościołem parafialnym w okolicy, i nosił wówczas nazwę 
św. Jana Chrzciciela. Od swego zarania miasto [4] było silnie związane z ziemią 
krakowską, poprzez przynależność w średniowieczu do dekanatu sławskowskiego  
w diecezji krakowskiej. W 1587 r. wielki pożar  zniszczył całe miasto. Od 1742 r. miasto było  
w Prusach, a w 1744 r. utraciło prawa miejskie. W XIX w. nastąpił rozwój przemysłu 
i górnictwa węglowego, co było związane z budową linii kolejowej do Wrocławia  
i Krakowa. W 1861 r. Mysłowice odzyskały prawa miejskie. W 1877 r. wybudowano 
kopalnię, która od 1913 r. była największą na Śląsku [5]. Gdy w 1742 r. wraz z Górnym 
Śląskiem miasto zostało włączone do państwa pruskiego, w okolicy Mysłowic zbiegały 
się granice Prus, Austrii i Rosji. Od tego czasu rejon ten nazywa się Trójkątem Trzech 
Cesarzy. Do Polski Mysłowice powróciło na mocy aliantów w 1922 r [6]. Poprzedziły ją 
powstania śląskie i plebiscyt. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I Powstania Śląskiego 
była masakra polskich robotników w kopalni „Mysłowice” dokonana 15 sierpnia 1919 r. 
W trakcie III Powstania Śląskiego Mysłowice zostały opanowane przez powstańców [3]. 

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Mysłowice zostały opanowane 
przez wojska niemieckie. Hitlerowcy utworzyli zastępcze więzienie policyjne, kilka 
obozów pracy przymusowej oraz podobóz pracy przymusowej Auschwitz - Birkenau.  
W styczniu 1945 r. miasto zajęły wojska radzieckie. Następnie miasto powróciło do 
Polski i rozpoczęła się kolejna karta jego historii.

Mysłowice - problemy społeczne, ekonomiczne, demograficzne, gospodarcze

Kopalnia „Mysłowice” jest usytuowana w centrum starego miasta, w północno-
wschodniej jego części, tuż przy drodze przelotowej w kierunku Katowic. Zabudowa 
kopalni [5] rozciąga się na powierzchni 60 hektarów. Atrakcyjne położenie terenu 
poprzemysłowego sprawia iż staje się on cennym atutem miejsca, które winno 
wyeksponować historię i kulturę dawnej świetlności miasta.
Mysłowice na prawach powiatu obejmuje swoją powierzchnią 6 609 ha. Położone jest we 
wschodniej części województwa śląskiego, przy autostradzie A4. Według danych GUS, 
na koniec 2006 roku aglomeracja liczyła 75,2 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia 
wynosi 1140 osób/km2, a rozmieszczenie ludności jest dosyć nierównomierne - 70% 
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mieszkańców zamieszkuje w północnej - bardziej zurbanizowanej części terytorium,  
a druga część zamieszkuje w południowych dzielnicach Mysłowic. Mysłowice są 
gminą miejską, a od 1999 r. stanowi powiat grodzki, wchodzący w skład Województwa 
Śląskiego. Usytuowane jest w południowo-wschodniej części policentrycznego obszaru 
zurbanizowanego (konurbacji), dotychczas określanej jako Górnośląski Obszar 
Przemysłowy (GOP) lub zamiennie - aglomeracja katowicka, obecnie zaś Aglomeracja 
Górnośląska (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
śląskiego).
Miasto Mysłowice przeżywa ogromne problemy demograficzne wynikające ze 
zmniejszającej się liczby mieszkańców oraz dużego bezrobocia związanego z likwidacją 
kopalni. Zamknięcie jednego ośrodka przemysłowego powoduje iż mniejsze ośrodki, 
powiązane z nim pośrednio również upadają. W mieście brakuje atrakcji kulturowych 
dla młodzieży, a także centrum kulturalno-oświatowego, w którym mogliby się rozwijać 
młodzi ludzie.  Należałoby już od najmłodszych lat pielęgnować i rozwijać kulturę jego 
mieszkańców, tak by w przyszłości mogli stać się godnymi następcami spuścizny tego 
atrakcyjnego regionu.

Właśnie w tym kierunku zmierza rewitalizacja kopalni „Mysłowice”, która usytuowana 
w samym centrum sięgającym średniowiecza miasta, mogłaby się stać centrum 
edukacyjno-rozwojowym przeznaczonym do zaspokajania potrzeb bytowych i kultu-
ralnych mieszkańców. Wszystkie problemy ekonomiczne, gospodarcze i społeczne 
mogłyby zostać rozwiązane w zarodku. 

Ważnym aspektem staje się także upamiętnienie na terenie kopalni wybuchu III 
Powstania Śląskiego i stworzenie symbolu, który podkreślił by bogatą lecz nierzadko 
krwawą i bolesną historię tego miejsca oraz próbę ratowania tego regionu, który dzięki 
poświęceniu m. in. robotników kopalni, w końcu powrócił do Polski.  

Obszar Kopalni  Węgla Kamiennego „Mysłowice”- plan rewitalizacji 

Teren kopalni to nie tylko atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta,  również dobrze 
rozwinięta infrastruktura. Przez teren pokopalniany przebiega kolej miejska (dzieląc 
kopalnię na część wschodnią i zachodnią), która oddziela również zabytkową część 
kopalni od części przemysłowej, na której w przyszłości planuje się powstanie 
nowoczesnego osiedla (loftów) nawiązującego architekturą do industrialnego 
charakteru pokopalnianego. Istniejąca infrastruktura kolejowa sprawia, iż miejsce  
te staje się atrakcyjną bazą wypadową dla pobliskich Katowic.Na terenie kopalni dzięki 
rozwiniętej sieci kolejowej, można by utworzyć przystanek PKP dla połączenia tego 
obszaru z pobliskimi miejscowościami, w których często pracują jego mieszkańcy.
Osiedle robotnicze  po stronie wschodniej, okalające teren pokopalniany, mogło by 
zostać połączone przejściami podziemnymi z obszarem historycznej części Kopalni 
Węgla Kamiennego „Mysłowice”, usytuowanego po drugiej stronie ruchliwej ulicy 
Bernarda Świerczyny.
Całość założenia urbanistycznego rewitalizowanej kopalni należałoby połączyć  
zielenią, której również brakuje w centrum Mysłowic. W kompleksie  obszaru planuje 
się pozostawić wszystkie atrakcyjne pod względem architektonicznym budynki takie 
jak  Szyb „Sas” i Szyb „Łokietek” z sortownią jako pamiątkę spuścizny tego miejsca.

Na terenie kopalni pozostać by również miały najatrakcyjniejsze budynki pod względem 
architektonicznym czyli : budynek maszyny wyciągowej „Łokietek”, budynek elektryczny, 
budynek magazynowy, budynek biurowy BHP oraz budynek warsztatu mechanicznego. 
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Fot. 1. Sortownia szybu „Sas” (album własny)
Fot. 2. Budynek maszyny wyciągowej szybu „Jagiełło” (album własny)

Kolejnym problemem miasta jest niewystarczająca ilość budynków na potrzeby Urzędu 
Miejskiego dlatego wraz z rewitalizacją kopalni planuje się utworzenie takiego miejsca.
Wśród kompleksów starych budynków pokopalnianych miano by wkomponować 
nowoczesną architekturę o cechach industrialnych, nawiązujących do przemysłowego 
charakteru wokół.

Na terenie kopalni znaleźć by się miały takie ośrodki jak urzędy oraz budynki biurowe, 
czytelnie, biblioteki, galerie, restauracje,  ale także miejsca takie jak galeria handlowa, 
kino, klub fitness czy kręgielnia.Według planów rewitalizacyjnych w budynku sortowni 
miało by się mieścić centrum handlowe, budynek dawnej elektrowni  przekształcony 
zostałby w kręgielnie z galerią. W dawnym budynku maszyny wyciągowej szybu 
„Łokietek” mieściłaby się restauracja, budynek BHP zostałby budynkiem biurowym, 
natomiast budynek magazynowy stałby się nowoczesną biblioteka z czytelnią.

Fot. 3. Budynek warsztatu mechanicznego (album własny)
Fot. 4. Budynek elektrowni (album własny)
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Konkludując:
Pojęcie rewitalizacja [7] jest to pojęcie odnoszące się do kompleksowej akcji 
podejmowanej na terenie miasta, w szczególności w dzielnicach starych i na obszarach 
wybranych, wiążących działania takie jak remonty, modernizacje i rewaloryzacje  
z działaniem zmierzającym do ożywienia społeczno-gospodarczego. 
Z kolei  szczegółowe cele  podejmowania wysiłku rewitalizacji, formułują kryteria jakim 
winno się kierować miasto w celu ożywienia gospodarczego. I tak, wyróżnić możemy 
następujące grupy rewitalizacji:

- urbanistyczno-architektoniczną - związaną z remontem i modernizacją lub czasami 
  rewaloryzacją zespołów architektonicznych, w tym mieszkaniowych i poprzemysło- 
  wych, a także ze świadomym kształtowaniem krajobrazu kulturowego. 
- techniczną - związaną z poprawą jakości struktur miejskich - w tym infrastruktury   
  technicznej i drogowej
- społeczną - związaną z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych,    
  przeciwdziałaniem patologiom i wykluczeniu społecznemu, a także z poprawą  
  bezpieczeństwa,
- ekonomiczną - związaną z ożywieniem gospodarczym, w tym z promocją 
   przedsiębiorczości, rozwojem turystyki i realizacją nowych przedsięwzięć o charakterze  
  komercyjnym,
- środowiskową - związaną z polepszeniem stanu środowiska naturalnego, likwidacją  
  zanieczyszczeń i emisji.

Jedynie kompilacja tych wszystkich działań da pożądany efekt wzrostu gospodarczego 
we wszystkich sferach. Oznacza to że konieczne jest działanie interdyscyplinarne, 
wielowątkowe i wielowymiarowe. Działania takie należą do trzech podstawowych grup:

- planistyczno-projektowych - związanych z opracowaniem stosownych planów 
  i strategii postępowania
- organizacyjno-finansowych - związanych z ukształtowaniem struktur organizacyjnych 
  prowadzących proces rewitalizacji oraz z zapewnieniem niezbędnych funduszy.
- promocyjno-informacyjnym - związanym z pojęciem współpracy ze społecznością 
  lokalną przy formowaniu celów i kierunków procesu rewitalizacji.

Dowodem potencjału  miasta Mysłowice są analizy urbanistyczne regionu wysuwające 
wnioski i cele jakim winno się kierować miasto nakreślające swój rozwój.
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Rys. 1. Analiza komunikacyjna (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu Miasta Mysłowice)
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Rys. 2. Analiza strefy gospodarczej (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu Miasta Mysłowice)
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Rys. 3. Analiza strefy historycznej (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu Miasta Mysłowice oraz wykazu miejskiego konserwatora zabytków)
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Rys. 4. Analiza strefy mieszkaniowej (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzenne-
go Urzędu Miasta Mysłowice)
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Rys. 5. Analiza strefy wielofunkcyjnej (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzen-
nego Urzędu Miasta Mysłowice)
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Rys. 6. Analiza terenów otwartych (dokumentacja własna na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu Miasta Mysłowice)
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Powodzenie całego projektu wymaga ingerencji wszystkich jednostek. Postępujące 
współcześnie procesy restrukturyzacji [1] regionów poprzemysłowych w Europie i na 
świecie wpływają w istotny sposób na pozycję i znaczenie tych regionów. Stare gałęzie 
przemysłu, do niedawna siła napędowa gospodarki krajowej, odcisnęły piętno na 
dawnym i dzisiejszym wizerunku regionu. Utrata dotychczasowej dominującej funkcji 
stawia bowiem region obszaru miasta Mysłowice przed koniecznością określenia nowej 
drogi i szans rozwoju. W tej drodze zaangażowanie społeczeństwa może nadać nowy 
sens trwania w przestrzeni historycznym reliktom. 

Mysłowice - możliwość rozwoju miasta na tle inspirujących przykładów 
rewitalizacji w skali światowej

Dawny przemysłowy charakter Śląska [8], wytyczył nam obowiązek zmierzenia się  
z dziedzictwem tamtych czasów. Tak jak kiedyś, powstanie i działalność kopalń 
stanowiły o rozwoju miasta, tak i dzisiaj w wielu aspektach ich spuścizna jest dużym 
obciążeniem i barierą w dalszym rozwoju. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego 
problemu jest rozsądne wykorzystanie drzemiącego w dziedzictwie potencjału.
Przykłady [9] polityki i programów przekształceniowych terenów poprzemysłowych  
w Europie i USA  o największej tradycji przemysłowej dowodzą iż przedsięwzięcia takie 
są możliwe i w dużej perspektywie opłacalne. Potrzebne jest indywidualne podejście 
do rozwiązania szczegółów. Istotą jest, aby działania rewitalizacyjne przebiegały 
w uzgodnionym w ramach polityki rządowej kraju i polityk samorządów lokalnych 
obszarze.

Przykładem wzorcowej rewitalizacji jest Wielka Brytania hrabstwo Tyne and Wear oraz 
w mieście Newcastle na obszarze Anglii i Walii. Dzięki ustawie rządowej Tyne and Wear 
Act, która wprowadziła zachęty finansowe dla przemysłu oraz nadała terenowi pewne 
przywileje; ulgi i dotacje pozwoliły na:
- wprowadzenie koniecznych wyburzeń,
- rekultywację terenów zdewastowanych,
- poprawę stanu infrastruktury technicznej,
- poprawę wyglądu otoczenia.
Dzięki temu udało się uniknąć tzw. wholesale clearance czyli masowego opuszczania 
regionu przez przedsiębiorstwa. Dzięki tej inicjatywie w rewitalizowanym obszarze nie 
zaobserwowano masowego bezrobocia oraz spadku liczby ludności.
Innym przykładem rewitalizacji są Stany Zjednoczone oraz miejscowość Pittsburg gdzie 
w latach siedemdziesiątych rozpoczęto w mieście likwidację przemysłu stalowego. 
Tereny starych walcowni i stalowni usytuowane wzdłuż, przepływających przez 
śródmieście rzek Monongahela-Allegheny/Ohio na obszarze ponad 320 hektarów 
dzięki programom rządowym dostały tzw. „drugie życie”.

Niemieckie Zagłębie Ruhry i Saary, kolońskie zagłębie węgla brunatnego oraz ośrodek 
stalowniczy Siegen, dzięki rewitalizacji zmieniło region nie do poznania. Dzięki 
programowi przekształceniowemu Bauausstellung Emscher Park, region Emscher 
położony wzdłuż rzeki o tej samej nazwie, obejmujący 17 gmin ( w tym miasta Dortumnd, 
Essen, Duisburg), obszar 800 m2, zamieszkały przez ok. 2 miliony osób, przemienił się 
w zieloną strefę, promującą region oraz podkreślającą zabytki przemysłu i dziedzictwa 
kultury. W obszarze Zagłębia Ruhry najistotniejszą sprawą była odnowa środowiska 
naturalnego oraz promocja nowych przestrzeni  pracy człowieka. Rozpoczęty w 1988 
roku i przewidziany na 10 lat program o tytule „Warsztaty dla przyszłości starych 
terenów przemysłowych” zarządzany przez spółkę IBA Emscher Park GmbH, będący 
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władnością kraju Naderenia-Północna Westfalia obejmował cele strategiczne takie jak:
- odnowa terenów zielonych - Park Krajobrazowy Emscher,
- poprawa ekologii rzeki Emscher,
- zagospodarowanie strefy kanału Ren-Herne,
- ochrona zabytków przemysłu jako dziedzictwa kultury,
- stworzenia przestrzeni pracy w parku,
- wprowadzenie nowych form mieszkań,
- wybudowanie nowych urządzeń socjalnych, kulturalnych i sportowych.

Propozycje realizacji konkretnych projektów w ramach programu zgłaszały samorządy, 
przedsiębiorstwa, organizacje i grupy mieszkańców. Ich skala była zróżnicowana od 
małych projektów obejmujących przebudowę pojedynczego budynku do budowy 
osiedli, parku przemysłowego, rekultywację hałd czy założenia parku krajobrazowego. 
W finansowaniu poszczególnych projektów uczestniczył kraj Północna Nadrenia  
- Westfalia, gminy i przedsiębiorstwa prywatne. Niektóre przedsiębiorstwa takie jak 
parki krajobrazowe finansowane były z budżetu publicznego. Czas realizacji każdej 
inwestycji to kilka lat, do około trzydziestu na potrzebną przebudowę ekologiczną 
obszaru.

Innym przykładem problemu terenów poprzemysłowych jest Lotaryngia we Francji. 
Upadek zagłębia górniczego: węgla kamiennego i żelaza w rejonie Nord -Pas de Calais 
(Lille, Valenciennes), Lorraine (Metz), w St.Etienne oraz Paryżu i Lyonie, sprawiło iż rejon 
stał się ośrodkiem bezrobocia oraz powolnego wyludnienia społeczeństwa. Zamknięcie 
np. fabryki Fiata o pow. 90 ha, spowodowało, iż w ślad za nim zaczęto likwidować wiele 
mniejszych przedsiębiorstw, przyczyniło się to do powstania następnych terenów 
poprzemysłowych oraz degradacji tkanki urbanistycznej. Zjawiska te wywołały 
konieczność podjęcia działań rehabilitacyjnych o charakterze strategicznym, najpierw 
regionalnym, a potem krajowym. Najważniejszym problemem stał się problem 
bezrobocia: zwalniania górników i hutników oraz niedopuszczenie do degradacji 
istniejącego zagospodarowania terenu i infrastruktury. Główny nacisk położono na 
zagadnienia ożywiające gospodarkę, zwłaszcza różnicowanie technologiczne przemysłu 
i tworzenie nowych miejsc pracy. Dla przeprowadzenia tego zadania powołano 
specjalne przedsiębiorstwa SOFIREM i SODIE, które w latach 1967-1990 uczestniczyły 
w stworzeniu około 3000 nowych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 130 000 
pracowników.

W celu usprawnienia ingerencji państwa, w przekształconych regionach działała 
Delegatura ds. Zagospodarowania Terytorialnego i Działań Regionalnych (DATAR). 
Jednym z ważniejszych jej zadań było przygotowanie dużych strategicznych umów 
(Contract du Plan) pomiędzy państwem, a regionami. W projektach rządowych silnie 
akcentowany był aspekt zachowania równowagi środowiskowej oraz dążenie do 
zrównoważonego rozwoju. Dokumenty Kontraktów Planu obejmują obszary dużego 
uprzemysłowienia (np. Nord-Pas de Calais) mówiąc o wspieraniu inicjatyw tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz rozwoju lokalnego na terenach restrukturyzowanych. 
Podkreślały także konieczność odnowy zagłębi górniczych poprzez wysiłki w kierunku 
ochrony przed szkodliwym wpływem wydobycia surowców na gospodarkę wodną  
i środowisko naturalne oraz poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne 
miast. Poszukując narzędzi planistycznych we Francji powołano ZAC (Zone 
d’Amenagement Concerete - strefa Uzgodnionego Zagospodarowania). Wprowadzone 
w 1967 r. narzędzie planistyczne,  które ułatwiło wywłaszczanie tzn. łączenie kapitału 
prywatnego z publicznym i zapobiegło rozdrobnieniu gruntów. ZAC obejmowało tereny 
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budowy infrastruktury (np. autostrad) lub regenerację większych obszarów miejskich, 
poprzemysłowych itp. Sferę taką ustanowiono na przykład dla odnowy frontu Sekwany 
w Paryżu czy budowy dzielnicy La Dafense. 

Kolejnym dobrym przykładem rewitalizacji są Niemcy Wschodnie [9]: Regin Dessau 
-Wittenberg-Bitterfeld. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku gospodarka dawnej 
NRD upadła w sposób gwałtowny. W innych państwach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej rynek chroniony był barierami celnymi, walutą międzynarodową, 
odrębnymi prawami itp., co pozwoliło jeszcze przez dłuższy czas funkcjonować 
starym zakładom. W Niemczech Wschodnich nie było żadnych barier, zakłady upadały,  
a tereny poprzemysłowe pojawiały się z dnia na dzień w całym kraju. Z drugiej strony, 
żadne z państw Europy Wschodniej i Centralnej nie dysponowały takimi funduszami na 
przekształcenie terenów poprzemysłowych oraz gotowymi instrumentami prawnymi 
i organizacyjnymi. Najbardziej dotkniętymi zmianami były regiony Łużyc, Erfurtu  
i Dessau-Wittenberg-Bitterfeld. Ten ostatni, zwany czasem Mulde-Elbe (Mula-Łaba) jest 
północnym fragmentem okręgu przemysłowego Lipsk-Halle. W trójkącie o powierzchni 
250 km2 pomiędzy miastami Dessau, Witenberg i Bitterfeld zamieszkuje około 500 tys. 
mieszkańców. 

Intensywny rozwój tego regionu był zapoczątkowany eksploatacją złóż węgla 
brunatnego w połowie dziewiętnastego wieku, z apogeum przypadającym na lata 
międzywojenne. Oprócz kopalni związanych z nimi wielkich elektrowni pracowały 
tam zakłady chemiczne (IG Farben, ORWO, Bitterfeld), maszynownie ( Junkers) i inne.  
W okresie istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej struktura przemysłu, zarówno 
w sensie organizacyjno-technologicznym jak i przestrzennym, nie była odpowiednio 
modernizowana i po zjednoczeniu Niemiec region znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.  
Po 1990 roku przestarzałe kopalnie i elektrownie zamknięto. Pozostały po nich do 
rekultywacji wyrobiska o powierzchni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych 
oraz miliony metrów sześciennych kubatury obiektów elektrowni. Większość fabryk 
wyburzono „uzyskując” gigantyczne tereny poprzemysłowe o powierzchni 1000 ha.  
Bezrobocie w regionie sięgnęło 30%. Jedyna większa, inwestycja (fabryka chemiczna 
firmy Bayer) nie została zlokalizowana na obszarze poprzemysłowym, lecz na zielonych 
łąkach nad rzeką Mulde. Ogromne środki zużyte na działania pochodziły z funduszu 
federalnego. Dodatkowo region włączono do wystawy światowej w Hanowerze 
Expo 2000 pod hasłem „Człowiek-Natura-Technika” i z jej funduszy zrealizowano 
wybrane przedsięwzięcia, takie ja rewaloryzacja hali turbin elektrowni, renowacja 
socrealistycznego budynku domu kultury w Bitterfeld, zagospodarowanie terenów po 
dawnych zakładach IG Farben/ ORWO w Wolfen i inne. 

W 1990 r. architekci i urbaniści pracujący w Bauhaus Dessau przedstawili ideę odnowy 
regionu i założyli stowarzyszenie do jej realizacji. Idea ta odzwierciedlała pogląd, 
że zadania przywrócenia wartości tej ziemi nie może podlegać na jednostronnych 
działaniach, takich jak odbudowa i odnowienie dawnego krajobrazu albo zamknięcie 
i wyburzenie przestarzałych zakładów przemysłowych. Wszystkie znaki, które pozo-
stawiła historia musiały być właściwie odczytane, zrozumiane i ocenione. Ludzie, którzy 
żyją na tym obszarze, tworzyli krajobraz kulturowy przekształcając środowisko. Należą 
do tego obszaru pałace, parki, koparki w kopalniach odkrywkowych, betonowe bloki 
mieszkalne lat siedemdziesiątych i elektrownie z okresu pierwszej wojny światowej. 
Na mapie przedstawiały ogromny zasięg tereny, na których stały fabryki i wyrobiska, 
opisane terminem „kultura przemysłowa”. Program wdrażający ideę jak i stowarzy-
szenie nosił miano Industrielles Gartenreich (Królestwo Ogrodów Przemysłowych).  
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Główne założenia były następujące:
- zachowanie i odnowienie dziedzictwa kulturowego,
- regeneracja zniszczonych zasobów naturalnych - wyjście z technologicznej „ślepej 
uliczki”, produkującej zanieczyszczenia, ideologii ilości (masowości),
- odejście od produkcji surowcowej dla zaopatrzenia odległych rynków w kierunku 
wytwarzania produktów finalnych wymagających badań, innowacji,
- budowanie systemu ekologicznego zorientowanego na potrzeby regionu,
- szkolenie pracowników w nowych przyszłościowych zawodach.

Region Dessau-Wittenbrg-Bitterfeld jest regionem powstałym w słabo zaludnionym 
otoczeniu. Zderzyły się tam tradycje wysokiej kultury z potrzebami masowej produkcji 
i rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych. Działania Industrielles Gartenreich 
ukierunkowały na wartość regionu poprzez wydobycie i pokazanie dorobku 
cywilizacyjnego. Zwiększyło to szanse na nowe inwestycje płynące z zewnątrz, pomogło 
wzrostowi identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. 
Problem określenia [2] przyszłej tożsamości danego obszaru czy regionu, przy 
uwzględnieniu możliwości wykorzystania jego tradycji i historii, ma zasadnicze znaczenie 
dla określenia jego roli i rangi. Dotyczy to również czynników ogólnospołecznych, 
których dotyczy pojęcie tożsamości. Nawiązują one do tradycji, przeszłości regionów 
skąd czerpią one inspirację dla zapewnienia ciągłości rozwoju regionu. Sentyment do 
dziedzictwa jest bowiem znakiem za czymś co przemija lub już bezpowrotnie odeszło. 
Być może jest to uznanie dla dorobku przeszłych pokoleń i odczucie, że to co mija, miało 
wiele zalet i było bliższe naszym wyobrażeniom niż to, co nadchodzi, i czego nie jesteśmy 
jeszcze pewni. Właściwe określenie działań koniecznych do osiągnięcia sukcesu czy 
zdefiniowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy  
w trakcie przemian terenów poprzemysłowych, ma zasadniczy wpływ na rozwiązywanie 
problematyki odnowy krajobrazów zurbanizowanych.

Krajobraz „Mysłowic” otoczony jest obszarami, które w odpowiednim momencie dostały 
wsparcie i dobrą opiekę konserwatora zabytków. Np. osiedle robotnicze „Nikiszowiec” 
projektu Emila i Georga Zillmanna jest świetnym przykładem jak dbać o historię. 
Ta powstała na początku XIX w. kolonia jest pozytywnym dowodem utożsamiania 
się ze śląską kulturą nie tylko elit ale także klasy robotniczej, która również miała 
swoje tradycje, obyczaje i wspólne przekonania. Otwiera to drogę do poszukiwania  
i kształtowania nowej krajobrazowej tożsamości miasta i obszaru poprzemysłowego 
kopalni „Mysłowice”.   

Wnioski

Pojęciem tożsamości posługują się różne dyscypliny humanistyczne [2]. W każdym 
przypadku dyscyplina odnosi się do właściwego sobie ujęcia znaczeniowego, nadaje 
mu specyficzny sens. Według słownika języka polskiego tożsamość znaczy tyle co 
identyczność: bycie tym samym, ale nie czymś lub kimś innym. Pojęcie tożsamości 
jest szeroko omawiane w naukach socjologicznych, szczególnie w odniesieniu do 
społeczności identyfikującej się z danym obszarem. Tożsamość może być pojmowana 
z dwóch perspektyw: podmiotowej - gdy opisywana jest jako dana podmiotowi 
poprzez powtarzające się sposoby przeżywania samego siebie, i przedmiotowej - jako 
system danej wiedzy i przekonań o samym sobie. Doświadczenia jako członka grupy, 
z którą utożsamia się człowiek poprzez wspólne cele, wartości i zasady postępowania, 
formułują naszą tożsamość społeczną. Jest to poczucie wspólnoty oraz gotowość 
do współdziałania. W przypadku aglomeracji górnośląskiej w krajobrazie możemy 
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zaobserwować kontrast i dynamikę. Kontrast widoczny jest przede wszystkim  
w różnorodności istniejących elementów krajobrazu wyżynnego regionu, pierwotnie 
leśnego, zielonego, miejscami bagiennego, związanego z wydobyciem i przetwarzaniem 
bogactw naturalnych. W krajobrazie widoczna jest także różnorodność kultur, będącej 
mieszanką historycznych zmiennych wpływów polskich, czeskich, austriackich, 
rosyjskich, żydowskich i niemieckich. Dopełnieniem tego zróżnicowania stały się 
kultury robotników werbowanych z całego kraju przez nowe, coraz większe zakłady 
przemysłowe. Dynamika zmian rozwojowych na Śląsku zmieniła krajobraz Wyżyny 
Śląskiej w krajobraz „przemysłowej pustyni”. 

Odnowa krajobrazów poprzemysłowych wielu regonów Europy i USA stała 
się priorytetem, podobnie jak efektywne wykorzystanie terenów i obiektów 
poprzemysłowych, usytuowanych wewnątrz przestrzeni zurbanizowanych. 
Takim wizerunkiem może pochwalić się miasto Mysłowice. Kreatywne wykorzystanie 
obszaru poprzemysłowego Kopalni Węgla Kamiennego, ma szansę zmienić wizerunek 
rejonu, poprawić jakość otaczającej go przestrzeni oraz stanowić o atrakcyjności 
miasta. Obszar aglomeracji górnośląskiej wyróżnia się w sposób szczególny  
w polskiej przestrzeni. Prezentuje się jako prestiżowy, mocny ekonomicznie region  
o przebrzmiewającym negatywnym wizerunku. 

Tożsamość przestrzenna rozumiana jako psychologiczny związek wyobrażeń z  obszarem 
wspólnego zamieszkania czy jako więź z przestrzenią kształtującą grupę społeczną   
i jej relacje z otoczeniem, jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego wizerunek,  
a w konsekwencji na szanse rozwoju. Więź ta ma wpływ na odbiór danego miejsca  
i wybór bądź akceptację strategii kreowania nowego wizerunku. Strategia ta powinna  
działać w oparciu o zasady kształtowania krajobrazu, uzależnienie od warunków 
ekonomiczno-społecznych. Ważne staje się akcentowanie tożsamości, poszukiwanie 
form krajobrazu, które wzmacniają regionalną więź, poprawiają warunki życia 
mieszkańców. 
Obraz tożsamości jest zapisem czasu, który powstaje przy zetknięciu z krajobrazem. 
Stąd istotą jest pokazanie jego jak najlepszych cech z podkreśleniem walorów 
historycznych, nierzadko krwawych i bolesnych. Taki obraz powinien uwzględniać 
problem rewitalizacji Kopalni Mysłowice. Są to ponad dwa wieki historii [4], przeplatanej 
zaborami, powstaniami i w końcu powrotem do Polski. Rewitalizacja kopalni Mysłowice 
powinna być zapisem historii, którą odzwierciedla te miasto z podkreśleniem jego 
czasów świetlności i prestiżu.

Tożsamość to również gwarancja rozwoju ekonomicznego regionu, podnoszenia jakości 
otaczającej przestrzeni. Rewitalizowanie wartości kulturowych miejsca i regionu wpisuje 
się w najnowsze tendencje kształtowania krajobrazu. Zakłada się iż walory miejsca 
podkreślą jego kształt i wizerunek  zmieniając przestrzeń i warunki życia mieszkańców. 
Projekt przekształceniowy obszaru poprzemysłowego jakim jest kopania „Mysłowice” 
przywrócił by terenowi wartości symboliczne i znaczeniowe w przestrzeni miasta, czego 
dowodzą przykłady w skali światowej. 
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THE IDENTITY OF THE PLACE IN THE CONTEST OF 
REVITALIZED CENTER AREA AS THE EXAMPLE OF THE 
MAIN “MYSŁOWICE”
SUMMARY

In the article considers the problem of the inoperative mine “Mysłowice” situated in the 
center of the city. Listed the demography problems, social, economic and industrials 
problems, the city which has also rich history and sophisticated architecture. Delineated 
guidelines, criteria, which should perform the city to rely on future progress. It essayed  
the research of the problem revitalized mine “Mysłowice” paying special attention  
to  its identity and individuality. It showed the meaning of the region in the scale of the 
country. Emphasized  huge significance the revitalization industrial area of the mine 
“Mysłowice” to  development of the city. At the same time write the specific of these  
problems and listed good examples realizations of the revitalized industrial area.
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