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WSTĘP
INDRODUCTION
Słów parę o publikacji
Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejny numer multidyscyplinarnego
czasopisma naukowego „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”.

W tym numerze w części pierwszej, dotyczącej kształtowania przestrzeni,
prezentujemy siedem artykułów, skupiających się głównie wokół zagadnień
związanych z urbanistyką, planowaniem i kształtowaniem krajobrazu. Znalazł się
tutaj również artykuł dotyczący poszanowania energii w kontekście planowania
przestrzennego, jak również tekst dotyczący wykorzystania najnowszych technologii wirtualnej rzeczywistości w pracy architekta. Nie zabrakło również podejścia artystycznego, nierozerwalnie związanego z działalnością projektanta. Dwa
spośród artykułów napisane są w języku angielskim.

W części numeru dotyczącej ekonomii znalazł się jeden artykuł z dyscypliny
rachunkowości. Porusza on niezwykle ciekawy temat edukacji w obszarze etyki
w rachunkowości.
Podobnie jak w numerze poprzednim, wielu autorów tego wydania zajmuje
się zagadnieniami i terenami spoza regionu pomorskiego, co czyni artykuły jeszcze ciekawsze dla czytelnika z Trójmiasta.
Zapraszamy do lektury.

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ
SPACE
Katarzyna Bucholc

SŁOŃCE WE WNĘTRZU –
OD UŻYTECZNOŚCI DO ŚLADÓW DUCHA
Słowa kluczowe: światło słoneczne, przestrzeń, architektura solarna, mimesis, Natura.

SUN IN INTERIORS –

FROM UTILITY TO THE TRACES OF SPIRIT
Keywords: sunlight, space, solar architecture, mimesis, Nature.

Wstęp
„Pragnienie słońca jest naturalnym dążeniem człowieka”
(Le Corbusier)

„… piękno - codzienna melodia form, cieni, świateł, barw”
(prof. M. Twarowski)

Światło słoneczne towarzyszy Ziemi i jej mieszkańcom od zawsze. Zostawia
swoje subtelne lub spektakularne ślady w każdej chwili i w każdej przestrzeni.
Najbardziej widocznym działaniem Słońca na Ziemi jest ciepło i światło, które
cechuje nieustanna zmienność i ruch. Różnorodność ta wynika z następujących
po sobie pór roku i pór dnia (tu także zmiennej pogody), które Słońce współtworzy z obrotowym i orbitalnym ruchem Ziemi. Wraz z Ziemią wirujemy wokół własnej osi z prędkością1667 km/h i mkniemy orbitalną autostradą wokół
Słońca z prędkością ok. 107 tys. km/h! (ok. 29,78 km/s). Porwani jesteśmy
w nieprzerwany, cichy, kosmiczny pęd, którego widocznym dla nas śladem jest
„wędrówka” światła słonecznego po nieboskłonie. Słońce jest w nieustannej
relacji z materią, sprawiając, że przestrzeń i obiekty w niej są pełne życia –
sekunda po sekundzie pulsują ruchem, zmieniającą się rzeźbą form, kształtu
przestrzeni, temperatury barw, charakteru, nastrojów, znaczeń. Człowiek bę9

dąc integralną i priorytetową częścią świata jest w sposób szczególny w tej
relacji zanurzony i zaproszony do tworzenia z nim świadomych więzi.

Źródło: opracowanie własne.
1.

Światło użyteczne - rola światła słonecznego w domach pasywnych

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla wszystkich ziemskich organizmów. Wysyła ono na Ziemię tak ogromne ilości energii, że wystarczyłoby 40
minut Słonecznej pracy, aby zapewnić człowiekowi wystarczające jej ilości
przez cały rok. Coraz częściej próbujemy więc wykorzystywać słoneczną energię, jednak dotychczas nie potrafimy zaczerpnąć jej więcej niż ok.15% 1.

Położenie Słońca na Niebie opisywane jest za pomocą dwóch współrzędnych kątowych – azymutu i kąta wysokości, które pozwalają precyzyjnie wyznaczyć kształt bryły świetlnej pojawiającej się (lub nie) we wnętrzu o dowolnej porze dnia i roku. Wiedza ta przydatna jest w kształtowaniu domów pasywnych, które wykorzystują energetyczny aspekt promieniowania słonecznego.
Domy takie nie są, jak mogłoby się wydawać, współczesnym wynalazkiem,
są raczej powrotem do pomysłów, które były powszechne już od III tysiąclecia
p.n.e.. Pasywne ogrzewanie zimą a chłodzenie latem pojawia się w starożyt-

1

P. Hymers, Ekologiczny dom, Publicat, Poznań, 2006, s. 32.
10

nych kulturach Ameryki Południowej a także w Egipcie, Mezopotamii, Persji
i Chinach. W Grecji sposób budowania zarówno domów (miejskich i wiejskich),
jak i całych układów urbanistycznych w miastach był znakomitym przykładem
budownictwa solarnego, którego założeniem było zapewnienie każdemu domowi wystarczającej ilości światła i ciepła szczególnie w okresie zimowym.
Słynny dom Sokratesa zwrócony był ku słońcu – największe otwory okienne
miał od strony południowej, natomiast pomieszczenie przeznaczone na spiżarnię było od strony północnej, pełniąc tym samym rolę przestrzeni buforowej chroniącej dodatkowo przed chłodem. Rzymianie postawili kolejny krok
w akumulacji ciepła słonecznego we wnętrzach wykorzystując efekt cieplarniany, co było możliwe dzięki wprowadzeniu przeszkleń. Powstawały wtedy
pierwsze przydomowe ogrody zimowe, szklarnie, które stawały się „zbiornikami” ciepła dla domu. Upadek imperium rzymskiego zakończył na długi czas
myślenie o korzystaniu z energii cieplnej. Podjęto je ponownie od XVI w. najpowszechniej w Holandii, Francji, Anglii w postaci przydomowych szklarni –
cieplarni dobudowywanych do domów od strony południowej. Z biegiem czasu
niewielkie szklarnie przekształcały się w często ogromne ogrody zimowe.
We Włoszech między innymi Palladio stosował w swoich projektach rady Witruwiusza dotyczące przestrzeni buforowych aby pomieszczenia częściej użytkowane zimą umieszczać od strony południowej a letnie od strony północnej 2.
Również w Polsce starano się, w miarę możliwości korzystać z energii cieplnej
Słońca. Dwory polskie były w założeniu energooszczędne – ich frontowa fasada zazwyczaj skierowana była na południe, osiowo odchylona „na godzinę
11.00”, dzięki czemu słońce mogło w ciągu dnia dotrzeć do wszystkich ścian
domu w okresie od kwietnia do września. Prosta, zwarta bryła z minimalną
powierzchnią ścian, sień pełniąca rolę śluzy cieplnej, pokrycie dachu gontem,
wiórem lub słomą (znakomita izolacja przed zimnem w zimie i gorącem
w lecie) – są to również zasady współczesnych domów pasywnych.

Współcześnie, oprócz wymienionych już zasad, w domu pasywnym najbardziej przeszklona jest najdłuższa elewacja południowa a północna, zimna –
najmniej. Okna są zazwyczaj trójszybowe, o wysokiej izolacyjności z niskim
(nie większym niż U=0,75 W/m2K) współczynnikiem przenikania ciepła, najlepiej z powłoką niskoemisyjną (nie pozwalającą uciekać na zewnątrz zgromadzonemu we wnętrzu ciepłu), z ocieplaną ramą okienną, otwierane tylko tam,
gdzie to konieczne i zawieszone powyżej poziomu podłogi. Okna pełnią rolę
„pułapek promieni” wpuszczających do wnętrza w okresie zimowym jak największej ilości słonecznego promieniowania cieplnego a jego ucieczce zapobiegają zamykane na noc okiennice lub rolety. Złapane promienie powinny być
zmagazynowane w pomieszczeniu tak długo, aby mogły służyć oddawaniem
ciepła po zachodzie słońca. Temu służą powierzchnie akumulacyjne w postaci

S. Wehle Strzelecka, Czasopismo techniczne „Rozwój koncepcji pozyskiwania energii słonecznej w rozwiązaniach architektoniczno-urbanistycznych”, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, s.151‒155.
2
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ściany lub podłogi pełniące rolę jakby pieca ogrzewanego od zewnątrz. Materiały, które ciepło „przechowają” to np. kamień, cegła, beton najlepiej w ciemnym kolorze, ponieważ potrafi on „wchłonąć” ok. 75% więcej ciepła niż kolor
jasny. Grubość ściany akumulacyjnej zalecana jest w granicach 20‒45 cm
i powinna ona znaleźć się w odległości od naprzeciwległego okna nie większej
niż 2,5-krotna jego wysokość. (Betonowe miasto również działa jak olbrzymia
powierzchnia akumulacyjna – jest to odczuwalne niestety głównie latem, kiedy
długo po zachodzie słońca czuć gorący oddech zmagazynowanego ciepła).
Kolejnym istotnym elementem w pozyskiwaniu ciepła wewnątrz domu
jest właściwe projektowanie terenu zieleni. Drzewa i krzewy iglaste posadzone
blisko północnej ściany tworzą tzw. strefę małej ruchliwości powietrza osłaniając dom przed zimnem. Elewacja południowa nie powinna być ocieniana
roślinnością, chyba, że pojawi się tam drzewo liściaste chroniące dom przed
przegrzaniem w lecie, natomiast zimą, po zrzuceniu liści, przepuści promienie
słoneczne przez koronkę gałęzi. W okresie letnim rolę ochrony przeciwsłonecznej pełną również rolety, zasłony, różnego rodzaju zadaszenia nad oknami. Mądrość wpisana w naturę sama zresztą w dużym stopniu reguluje wnikanie Słońca głęboko do wnętrza zimą lub jego wycofywanie się latem. W okresie
zimowym kąty padania promieni słonecznych (liczone od linii terenu) są dużo
niższe niż w okresie letnim – na szerokości geograficznej 52.2 półkuli północnej (Warszawa) maksymalny kąt o godzinie 12.00 w grudniu to tylko 14°,
z czego wynika mocne nasłonecznienie wnętrz, natomiast o godzinie 12.00
w czerwcu, kąt ten wynosi 61°, co powoduje znacznie mniejszą ilość Słońca od
strony południowej w domu. Inaczej jest z długością przebywania światła słonecznego w zimie i latem we wnętrzach. Na naszej szerokości geograficznej
słońce wschodzi dokładnie na Wschodzie i zachodzi dokładnie na Zachodzie
jedynie 21 marca i 21 września – wtedy to jego azymut (kąt liczony od kierunku południowego na wschód lub zachód) wynosi dokładnie 90°. W zimie
(21 grudnia) azymut wschodu i zachodu Słońca to tylko 50°, czyli wschód
Słońca widzimy na południowym wschodzie, natomiast latem aż na północnym
wschodzie, ponieważ 21 czerwca azymut o godzinie 4.00 rano to 130°.
Tak więc latem Słońce towarzyszy nam w ciągu dnia aż 16 godzin a zimą jedynie 8 godzin, przy czym na pocieszenie odwiedza nas we wnętrzach, w których
w zimie dużo przebywamy.

W domach biernie korzystających z energii promieniowania słonecznego
istotną również rolę pełni układ pomieszczeń projektowany według czterech
zasad: orientacji (korzystanie w pomieszczeniach z wędrówki światła słonecznego w ciągu dnia), strefowania (przestrzeń mieszkalna podzielona na strefy
różniące się od siebie wymaganiami cieplnymi jakich potrzebują poszczególne
wnętrza), grupowania, (sąsiadować ze sobą powinny pomieszczenia należące
do tej samej strefy), buforowania (od chłodnej strony północnej – pomieszczenia nie wymagające ogrzewania stworzą śluzę cieplną, np. garaż, pomieszczenia gospodarcze. Od południa strefą buforową może być np. zimowy ogród).
12

Współczesne myślenie o świetle słonecznym we wnętrzach to również
próby korzystania z niego w przestrzeniach, które nie mają do niego bezpośredniego dostępu, czemu służyć mogą kominy świetlne, świetliki rurowe
w postaci tuneli świetlnych (odbijających w sobie wielokrotnie promienie słoneczne, doprowadzając je do wybranego miejsca) lub w postaci wiązki światłowodowej a także heliostaty (podążające za słońcem lustro, przekazujące
odbite promienie słoneczne w dowolnym kierunku) i hybrydowe oświetlenie
słoneczne (HSL), czyli rodzaj lamp solarnych (panel słoneczny + światłowody
+ fluorescencyjne oprawy oświetleniowe). Optymalne wykorzystanie światła
dziennego we wnętrzu wspomagać może również szkło inteligentne (możliwe
jest regulowanie stopnia jego przezroczystości od pełnej przejrzystości do
odblaskowości) i ekrany odbijające promienie słoneczne w formie np. półek
świetlnych, które mogą jednocześnie pełnić funkcję ograniczania wpadania
zbyt dużej ilości bezpośredniego, oślepiającego światła w strefie przyokiennej.

Opisane powyżej zasady nazywane są biernymi sposobami pozyskiwania
energii słonecznej, czyli takimi, które nie posługują się żadnymi mechanicznymi urządzeniami. Dom pasywny stosuje również czynne, czyli korzystające
z technologii, sposoby korzystania z energii słonecznej a są nimi głównie kolektory słoneczne, dzięki którym dom zaopatrywany jest w ciepło i panele fotowoltaiczne (czyli baterie słoneczne) wytwarzające prąd.

Co prawda pojęcie architektury solarnej wiąże się wciąż przede wszystkim
z pozyskiwaniem z energii słonecznej prądu i ciepła oraz ich akumulacją we
wnętrzach, jednak nie mniej ważny jest wpływ słońca na fizyczne i psychiczne
zdrowie człowieka, jego rola w budowaniu charakteru obiektu i ducha miejsca,
a także w przekazywaniu głębszych, duchowych treści.
2.

Światło leczące – Jak promienie słoneczne oddziałują na nasze zdrowie?

Wpływ słońca na zdrowie człowieka znany był już w starożytności – w mieście
Helum koło Kairu istniało sanatorium, w którym pacjenci leczeni byli kąpielami słonecznymi. Kolejne słoneczne sanatorium wraz ze szkołą medyczną założone przez Hipokratesa (ojca medycyny) znajdowało się na wyspie Kos.
W solaria wyposażone były również często rzymskie termy. „Sol es remediorum maximum” (słońce jest najlepszym lekarstwem) – to słowa Pliniusza Starszego 3. Słońce wysyła na Ziemię ogromną ilość energii. Nie korzystanie z niej
w wystarczającym stopniu powoduje biochemiczne zaburzenie równowagi
w podwzgórzu co uważane jest za powód depresji (szczególnie depresji zimowej), obserwowanej szczególnie w krajach północnych np. Finlandii, Szwecji,
3 P. Kuczia, Architektura pomiędzy „sun block” a „summer look”, „Architektura i technika a zdrowie”, Gliwice, 2007.
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Danii, Norwegii, Irlandii a także w Polsce4. Promienie słoneczne zwiększają
ilość jodu w tarczycy, wzrost liczebności krwinek czerwonych i białych oraz
hemoglobiny, produkują witaminę D działającą przeciwkrzywicznie u dzieci,
przyspieszają gojenie ran, wspomagają leczenie stanów zapalnych, działają
bakteriobójczo i zapobiegawczo przeciw chorobom kości5. W 1903 r. duński
lekarz Niels Rybug Finsen otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad leczniczymi
działaniami światła słonecznego w chorobach skóry i gruźlicy. Bazując na tych
badaniach, dr Auguste Rollier uznany najsłynniejszym słonecznym lekarzem
świata, twórca książki „Helioterapia” 6, otworzył pierwszą w Europie „Klinikę
Słońca” w Leysin w Szwajcarii. Do 1933 r. powstała lista 165 chorób skuteczne
leczonych promieniami słonecznymi. Pojawienie się antybiotyków skutecznie
odwróciło uwagę od powyższych odkryć.

Światło leczy ale i brak światła potrzebny jest dla zdrowia. Jeżeli nie pozwalamy organizmowi spotkać się z naturalną ciemnością, a codzienny nadmiar światła sztucznego często to spotkanie uniemożliwia (określane jest to
terminem „zanieczyszczenie świetlne”), wtedy następuje zaburzenie wydzielania melatoniny - hormonu odpowiedzialnego za zdrowy sen, czego skutkami są
zaburzenia koncentracji, zmęczenie, rozdrażnienie, bóle głowy itp.
3.

Światło mistyczne – ślady rzeczywistości niematerialnej

3.1.

Człowiek

„Sztuka – wyrażać w zrozumiałych formułach to,
co samo w sobie jest niewyrażalne” 7.

Filozofia określa człowieka jako „konkretnie żyjący byt natury cielesno-duchowej” a także „byt osobowy transcendujący w swym działaniu przyrodę, społeczeństwo i samego siebie” 8. „Transcendenduje”, czyli przewyższa, przekracza
granice nawet siebie samego! Transcendencja człowieka wyraża się w tym,
że człowiek i spośród wszystkich istot tylko człowiek potrafi świadomie tworzyć sztukę.

Człowiek i tylko człowiek potrafi również kochać i właśnie to, świadczy
o jego duchowej strukturze. Wszelakie projektowanie powinno rozpocząć
„rozkochanie się w tym, co widzę… ponieważ temu, co kochamy nie wyrządzimy szkody” 9 (Peter Zumthor). Dobrze jest z takim nastawieniem dążyć do projektowania przestrzeni – z myślą o trosce o szlachetność przestrzeni i trosce

H. Zimny za I. Collins, Zdrowy i szczęśliwy dom – zdrowe mieszkanie, „Problemy
ekologii”, vol. 12 nr 4, 2008.
5 M. Twarowski, Słońce w Architekturze, Arkady, Warszawa 1960, s. 15.
6 http://www.whale.to/a/light_for_health.html
7 Jan Paweł II, List do Artystów, Wydawnictwo TUM, 2005.
8 Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
Lublin 2001, T.2, s. 359.
9 P. Zumthor Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010, s. 98.
4

14

o rzeczywiste potrzeby człowieka w całej ich rozpiętości: od biologicznych
poprzez emocjonalne aż po duchowe, czyli potrzebę spotkania z pięknem, Tajemnicą. Piękno i Tajemnica (albo piękno Tajemnicy) wpisane są we wszystkie
twory Natury. Wiemy o tym, że dawniej człowiek żył bliżej świata stworzonego, będąc w nieustannej relacji do Natury, której harmonia miała rzeczywisty
wpływ na kształtowanie całego człowieka, w tym jego życia wewnętrznego.
Obecnie, szczególnie życie w miastach skutecznie nas od niej oddala. Żyjemy
w otoczeniu tworów własnych rąk, dlatego tak ważne jest aby tworząc, uczyć
się od piękna i harmonii rzeczy stworzonych pierwotnie i nie przez człowieka.
Projektować z myślą o człowieku, czyli z miłością do niego, to przybliżyć mu
rozumienie świata poprzez wskazanie na istniejące, choć ukryte w świecie
ślady prawdy, dobra i piękna. Są to ślady rzeczywistości niematerialnej. Myśląc
o świetle nie mamy wątpliwości, że jest piękne. Jego ciche piękno wyraża się
w tym, że samo w sobie jakby ukrywa się, nie jest widoczne, ale jest ono
w nieustannej relacji z materią, której dotyka, uczytelniając jej prawdziwą naturę i charakter oraz wskazując na harmonię w materii zawartą.
3.2.

Plastyka światła

„Zadaniem sztuki jest pokazać jak świat nas dotyka” 10

Spróbujmy więc przyjrzeć się w jaki sposób światło nas dotyka odkrywając
i nazywając ślady jego działania w świecie.
−

−
−

−

Światło słoneczne umożliwia widzenie świata i odbieranie go w ogromnym spektrum barw.

Słońce jest jedno. Światło więc porządkuje przestrzeń jednym kierunkiem
padania promieni słonecznych.

Światło słoneczne jest w ciągłym ruchu, widocznym jako wędrówka Słońca po widnokręgu, ale też odczytywanym w ruchu materii np. migotanie
oświetlonych fal. W ruchu wobec światła jest również człowiek widzący
świat czasem graficznie – pod światło, czasem rzeźbiarsko – ze światłem
z boku, a czasem malarsko – ze światłem od tyłu. Z ruchu wynika również
zmienność długości i kształtu cieni w ciągu dnia. Słońce w ciągu dnia i nocy pojawia się i znika tworząc stały cykl od ciemności do jasności. Zmienia
wtedy również temperaturę swojej barwy. Dzięki zmiennym kątom padania promieni słonecznych w ciągu roku zimą słońce „wchodzi” głęboko do
wnętrz a latem się z nich wycofuje.

Światło jest w nieustannej relacji z materią. Spotkaniu z nią zawsze towarzyszy cień – cień rzucony, cień własny, cień głęboki, półcień, cień „przesiany” – ażurowy, granica cienia ostra lub miękka. W zależności od rodzaju „rzutnika” materii światło może być: punktowe, rozproszone, ostre, sil-

10M. Merleau–Ponty, Wątpienie Cezannea, w: M. Ochab „Oko i umysł. Szkice o malarstwie”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.
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−
−
−
−
−

−

nie ukierunkowane, miękkie, mgliste. Światło może się od materii odbić
lub zostać w różnym stopniu przez nią pochłonięte. Podczas odbicia może
rozświetlić miejsca, do których bezpośrednie światło nie dotarło, może
również oprócz światła przenieść odbitą barwę. Odbijając się od powierzchni zakrzywionych może zostać skupione lub rozproszone (zasada
zwierciadła wklęsłego lub wypukłego). Materie półprzejrzyste lub ażurowe mogą światło filtrować. Światło słoneczne docierające na Ziemię jest
zawsze „przesiane” przez filtr atmosfery. Dzięki jego rozproszeniu możemy cieszyć się w ciągu dnia pięknem niebieskiej, świetlistej kopuły nad
nami. Ponad warstwą atmosfery niebo nie jest niebieskie! Filtr ten jest
w trosce o to, aby zatrzymać szkodliwe dla nas promieniowanie nadfioletowe i mikrofalowe (w nim byśmy się usmażyli). Na Ziemi spotykamy
również różnorodne filtry świetlne – np. struktura liści drzew, mgła,
chmury itp. Światło wydobywa z ukrycia formy subtelne, wręcz niewidoczne np. pajęczynę, kurz, pyłki, wilgoć.
Światło nadaje przestrzeni charakter i buduje jej nastroje.

Światło przyciąga i pociąga w swoim kierunku – szczególnie doświadczyć
tego można idąc dłuższy czas podziemną jaskinią lub gęstym lasem.

Światło słoneczne niesie skojarzenie z dobrem, ciepłem, pocieszeniem,
nadzieją.

Symbolika światła to odwołanie do bytu tajemniczego, nieskończonego.

Światło buduje zdarzenia przestrzenne – może np. wyznaczać miejsce,
wytyczać drogę, prowadzić i zatrzymywać wzrok, wprowadzać podziały
przestrzenne wydzielając strefy np. jasną i ciemną, otwartą i zamkniętą,
ciepłą i chłodną itd.

Światło Słoneczne można obserwować na Ziemi w postaci różnych zjawisk przyrodniczych np. spektakle słoneczne, zaćmienie Słońca, brzask,
poświata, zmierzch, zorza, bioluminescencja (świetliki), tęcza, zjawiska
związane z rozpraszaniem światła na kryształach lodu (halo, słup słoneczny, parhelion, łuk okołozenitalny).

Świadome korzystanie ze światła słonecznego umożliwia stwarzanie kompozycji plastycznych w przestrzeni, w której zaistnieją zmieniające się
w ciągu dnia układy cieni i świateł. Profesor Mieczysław Twarowski pisze:
„Dążyć należy do wytworzenia kompozycji o kilku wyrazach plastycznych
w okresie jednego dnia, z których najbardziej efektowny powinien obejmować
godziny największego nasilenia oglądania” 11. Profesor marzył o miastach,
w których architekturę i urbanistykę dostosowuje się do wędrówki słońca
w ciągu dnia. I tak np. budynki, do których większość ludzi udaje się rano –
miejsca pracy, przedszkola, szkoły miałyby być oświetlane porannym światłem
11

M. Twarowski, op. cit., s. 137.
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przybierając „najpiękniejszy wyraz plastyczny i będą współdziałać w wytworzeniu pełnych smug słonecznych i cienia, barw drzew i kwiatów, radosnych
wnętrz wprowadzających w nastrój pracy” 12. Po południu świetlne obrazy
miałyby pojawiać się na budynkach domów „witających” wracających mieszkańców a także w przestrzeniach odpoczynku po pracy. „Tam, gdzie słońce nie
będzie mogło we właściwej porze dnia dotrzeć, wprowadzimy koloryt i ostrzej
profilowany detal a elewacje o specjalnym znaczeniu ukształtujemy w ten sposób, aby nawet w okresie zacienienia powstała na nich gra świateł i cieni” 13.
Profesor ubolewa, że projekty często nie uwzględniają pracy światła słonecznego w ciągu dnia i dlatego nie potrafią one cieszyć swoim pięknem o właściwych porach.

Ruch całodziennej wędrówki słońca po nieboskłonie można uczytelnić
kompozycją budowaną za pomocą „rzutnika i ekranu”. Jeśli jest to np. wskazanie na wędrujący po wnętrzu kształt świetlny wpadający przez okno, rzutnikiem jest kształt okna, ale może towarzyszyć mu również kolor przeszklenia
(np. witraż), lub roślinność rosnąca za oknem. Ekranem może być wtedy po
prostu pusta ściana lub układ wnętrza w jakiś sposób współpracujący z rzutowanym obrazem. Przykładem takiej kompozycji jest projekt przestrzeni ogrodowej Luisa Barraghana, gdzie pojawia się ogromna, biała płaszczyzna – ściana, na której w ciągu dnia wyświetla się teatr wędrujących cieni drzew.
3.3.

Okna – oczy przestrzeni

Mówimy często, że patrząc w oczy można dojrzeć duszę człowieka. Okna to
oczy wnętrza. Patrzenie w oczy czyli okna dawnych domów nie budzi niepokoju i pytań o sens. Okna te były proste. Ich sens i cel był jasny: rozświetlić wnętrza w wystarczającym stopniu tak, by mieszkańcy mogli sprawnie z nich korzystać i czuć się w nich dobrze, ale i tylko tak, na ile to konieczne, nie tracąc
przy tym cennego ciepła. W spiżarni wystarczała mała szparka, w sypialnianej
alkowie nie potrzeba było okna w ogóle.

Okno w domu jest łącznikiem pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Natomiast okna w przestrzeniach sakralnych – przeciwnie – miały za zadanie pomóc w odwróceniu wzroku od świata materialnego w kierunku niematerialnego. Dlatego zazwyczaj zawieszone są powyżej linii wzroku. Okna wnętrz sakralnych to okresowe przemiany wynikające również z nowych umiejętności
budowlanych, ale przede wszystkim nie tracące swoich głębszych znaczeń.
Okno jest tu głównie symbolem przenikania łaski Boga w życie człowieka. Małe
romańskie okna wpuszczają do wnętrza niewiele światła, które jednak dzięki
spotkaniu z mrokiem przestrzeni ma ogromną siłę. Pojawiają się one w ciszy
masywnej ściany punktowo, powściągliwie – jedynie w tych miejscach, w których są rzeczywiście niezbędne, widziane z wnętrza jako jakby „dziurki od
klucza” do świetlistego świata. Gotyckie okna – wysokie, strzeliste, to już nie

12
13

Ibidem.
Ibidem.
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dziurki a drabiny do Nieba. Bogate w strukturę geometrycznych podziałów
ukazującą porządek wszechświata filtrują światło kolorowymi klejnotami witraży, na których postacie świętych ujawniają światło, które w sobie noszą.
W baroku okna ukrywają się, skrywając za sobą Tajemnicę granicy między
światem widzialnym i niewidzialnym, rzeźbiąc przestrzeń promieniami wprowadzanym do wnętrza z różnorodnych, pomysłowych, tajnych źródeł (specjalne tunele świetlne, latarnie, niewidoczne okna). Okna renesansu, baroku i klasycyzmu rozświetlają często kopułę – obraz otwartego Nieba.

We współczesnej architekturze okna pojawiają się w postaci otworów
o różnorodnych kształtach od punktów poprzez linie szczelin do ogromnych
płaszczyzn i brył świetlnych. Są wyrazem nieograniczonej niemal niczym wyobraźni architekta. Dobrze jest, jeśli kształt okien i ich światło wnoszą do wnętrza istotną treść – tak jest np. w „świetlnym kościele” Tadao Ando, gdzie całe
wnętrze budowane jest krzyżem światła, tak jest również w Muzeum Columba
w Kolonii, projektowanym przez Petera Zumthora, które objęło sobą ruiny
gotyckiego kościoła. Resztki jego murów były przez długi czas siedliskiem setek gołębi z całego miasta, do czego projektant, uważnie badając ducha miejsca, również postanowił nawiązać setkami świetlnych punktów ażurowego
muru. Światło w całej architekturze Petera Zumthora jest piękne – ma przejrzysty cel, jest komunikatywne nie tracąc nic przy tym z aury tajemniczości.
Jednak są też okna o których pisze architekt Juhani Pallasmaa: „W naszych
czasach światło zamieniło się w policzalną materię, okno utraciło zaś rolę pośrednika pomiędzy światami, pomiędzy zamkniętym i otwartym, wnętrzem
i zewnętrzem, prywatnym i publicznym, cieniem i światłem. Utraciwszy swoje
ontologiczne znaczenie, okno zaczęło być zaledwie nieobecnością ściany” 14.
3.4.

Potrzeba ciemności – brak światła

Człowiek potrzebuje spotykać się ze światłem w całym jego spektrum różnorodności działań w ciągu dnia ale i jego braku w nocy – z pełną ciemnością.
Spotkanie z ciemnością jest ważne ze względu na wspomnianą wcześniej melatoninę, ale również z powodu znaczeń jakie niesie w sobie ciemność. Przebywając jakiś czas w ciemności możemy doświadczyć jak ogromną wartością jest
dla nas światło. Ciemność pogłębia rozumienie i pragnienie światła. Świętowanie nadchodzenia czasu światła zwane „Powitaniem Słońca” charakterystyczne
jest dla krajów koła podbiegunowego, gdzie noc polarna trwa przez długi
okres czasu.
Zanim wynaleziona została elektryczność, jedynym źródłem światła po
zmroku był np. ogień w kominku, świece, lampy naftowe. Szczególnym zwyczajem praktykowanym często w Polsce było znaczenie, które niosła ze sobą „szara godzina” – czas zmierzchu po zachodzie słońca. Mówiono wtedy: „uszanujmy szarą godzinę”, celowo nie zapalano jeszcze wtedy lamp, aby podkreślić
14 J. Pallasmaa, Oczy skóry – Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków
2012, s. 58.
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refleksyjność tego czasu. Były to chwile ciszy, zadumy, głębszych rozmów,
czasem wspomnień najstarszych członków rodziny, nieraz wspólnej modlitwy 15.

O potrzebie cienia Juhani Pallasmaa pisze: „O ile bardziej tajemnicza i zachęcająca jest uliczka starego miasta z naprzemiennymi plamami ciemności
i światła od współczesnych jasno i równo oświetlonych miejskich ulic! Wyobraźnia i marzenia stymulowane są przez rozproszone światło i cień. Żeby myśl
stała się jasna, ostrość widzenia musi być przytępiona: myśli żeglują dzięki
nieobecnemu i nieskupionemu na niczym spojrzeniu. Równomierne, jasne
światło paraliżuje wyobraźnię w taki sam sposób, w jaki homogenizacja przestrzeni osłabia doświadczenie bycia i wymazuje poczucie konkretnego miejsca” 16.

Światło jest samo w sobie niezwykle mocnym znakiem plastycznym, jednak zyskuje szczególną siłę w kontrastowym spotkaniu z ciemnością. Symbolika przejścia od ciemności do światła widoczna jest w większości przestrzeni
sakralnych. Ponieważ kościoły sytuowane były zazwyczaj na osi wschód – zachód a wejście znajdowało się od strony zachodniej oznaczającej krainę śmierci i ciemności, po wejściu do świątyni znaczenie mroku potęgowane i obrazowane było często przestrzenią ciemnego przedsionka kruchty lub narteksu,
z którego dalsza droga w głąb prowadziła w stronę coraz większej ilości światła aż do ściany wschodniej z ołtarzem. Taka droga układu przestrzennego była
czytelnym obrazem przejścia z ciemności śmierci do światła życia.
3.5.

Świątynia i dom – światło duszą przestrzeni.

Symbolika związana ze światłem występowała w wielu kulturach jako priorytetowy znak mający wskazać na boskość, doskonałość, szczęście, życie. Z kolei
symbol ciemności często kojarzony był ze złem, chaosem, śmiercią. Obrazem
światła było zazwyczaj Słońce, które niejednokrotnie przybierało postać bóstwa (Egipt, Babilon, Grecja, Rzym). W religii chrześcijańskiej natomiast, osoba
Jezusa Chrystusa jest „światłością świata” a chrześcijanie nazwani są „synami
światłości i synami dnia”. Miejscem szczególnego spotkania widzialnego z niewidzialnym jest w każdej epoce i religii świątynia. Jej zadaniem jest zwrócenie
umysłu ku wartościom niematerialnym, w czym zazwyczaj w znakomity sposób pomaga światło wpisane w kompozycję wnętrza. Podczas budowania
obiektów sakralnych pomocna była często następująca problematyka:
‒

15
16

obserwacja ruchu Słońca po nieboskłonie

W Ameryce Południowej jedną z wielu solarnych świątyń jest świątynia
Słońca w Machu Picchu, gdzie dwa okna usytuowane były tak, aby padające przez nie promienie słoneczne padały na wewnętrzny, gładki kamień
dokładnie podczas przesilenia zimowego i letniego (21 grudnia i 21

E. Kowecka, W salonie i w kuchni, wyd. ZYSK I S-KA, Poznań 2008, s. 104.
J. Pallasma, op. cit., s. 57.
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‒

czerwca). Ta przewidywalna stałość powtarzającego się cyklicznie zdarzenia była dowodem boskiej dobroci i wierności.

‒

W gotyckich kościołach promienie słońca przechodzące przez filtr kolorowych witraży o bogatych znaczeniach ikonograficznych, tworzą spektakl kolejno rozświetlanych obrazów. W umiejscowieniu treści witraży
brano zazwyczaj pod uwagę wędrówkę światła słonecznego w ciągu całego dnia i wynikający z niej odmienny charakter czterech stron świata
i związaną z nimi symbolikę. W kaplicy gotyckiej Sainte Chapelle ściana
północna, to strefa, do której nie dociera światło słoneczne, dlatego jej witraże niosą opowieści ze Starego Testamentu. Natomiast Nowy Testament,
czas spełnienia się starotestamentalnych proroctw opowiedziany jest witrażami umieszczonymi na ścianie najbardziej świetlistej – południowej.
Główna ściana ołtarzowa skierowana jest na wschód ukazując Chrystusa,
który przyszedł na świat jako „wschodzące słońce”. Strefa wschodu to
rozświetlanie, budzenie się życia, a zachód to przygasanie, mrok i śmierć,
dlatego ku pocieszeniu witraż ściany zachodniej przedstawia zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią i Jego panowanie. Odniesienie do stron świata
miało czasem powód bardziej praktyczny np. w katedrze we Fromborku
okna witrażowe od strony północnej są dużo węższe niż południowe z tego powodu, żeby od północnej, zimnej strony nie wpadał do wnętrza
chłód.

‒

Z treści tej korzystała większość kościołów chrześcijańskich. Również
wymowny półmrok przestrzeni i „komin świetlny” z piękną grą świateł
i cieni we wnętrzu Rzymskiego Panteonu to pragnienie podążania „do góry”.

‒

Egipskie świątynie budowane były często amfiladowym układem kolejnych przestrzeni, z których poczynając od pierwszej, zalanej słońcem,
każda następna była coraz węższa i niższa stopniowo zanurzając się w coraz głębszym mroku aż do ostatniej, dostępnej jedynie dla kapłanów,
w której ciemność przeszyta była promieniem światła padającym przez
otwór w stropie.

charakter i znaczenie czterech stron świata

symbolika przejścia z ciemności do światła

promień świetlny wskazujący wagę miejsca sacrum

chwilowe zdarzenia – spektakle świetlne

Przykładem zjawiskowego zdarzenia świetlnego będącego śladem ruchu
światła niosącego w sobie symboliczną treść zaobserwować można w gotyckiej katedrze w Palma na Majorce. Każdego roku w lutym, w święto Objawienia Pańskiego (2.02) i w listopadzie w święto św. Marcina (11.11)
promienie wschodzącego słońca przechodzące wówczas prostopadle
przez witraż rozety ściany ołtarzowej wyświetlają jej obraz precyzyjnie
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pod przeciwległą rozetą ściany frontowej. Następuje spotkanie dwóch
form – dotykalnej, rzeczywistej, materialnej z subtelną, niematerialną,
jakby „duchową”, malowaną światłem. Obydwie tworzą w ten sposób
świetlistą cyfrę 8, która w symbolice chrześcijańskiej oznacza czas wieczności. Niezwykłe jest również, że chęć zobaczenia tego obrazu gromadzi
dwa razy w roku ogromną ilość ludzi.

Sacrum i profanum to podział, który oddziela przestrzeń świętą, wybraną,
szczególną od strefy codziennych aktywności człowieka. A jednak dom to również przestrzeń duchowa, tworzona w celu realizacji wzajemnej miłości a miłość to przecież istota duchowości. Dom jest więc miejscem różnorakich spotkań z drugim człowiekiem, to również miejsce twórczości, czyli pracy a także
miejsce odpoczynku zarówno w postaci relaksu jak i kontemplacyjnego wyciszenia i często również modlitwy (w dawnych chatach stałym miejscem był
„święty kąt”). Światło wprowadzane do wnętrza powinno więc pomóc człowiekowi we właściwym przeżywaniu i tworzeniu więzi między ludźmi i więzi
ze światem zarówno tym materialnym jak i duchowym, bo i światło w swej
naturze jest jakby łącznikiem pomiędzy światem widzialnym, (możemy obserwować różne sposoby działania światła w spotkaniu z materią) a światem
niematerialnym z jego Tajemnicą (jest samo w sobie zjawiskiem tajemniczym
i zachwycającym).
Wnioski

Współczesny człowiek – szczególnie żyjący w mieście – spędza większą część
swojego życia w pomieszczeniach, w towarzystwie sztucznego oświetlenia
i płaskich ekranów wyświetlających iluzoryczną przestrzeń. Kontakt z rzeczywistą przestrzenią świata Natury i naturalnym światłem, którym jest Słońce,
Księżyc i gwiazdy, jest więc coraz bardziej minimalizowany. Dlatego droga
mimesis – twórczego wsłuchiwania się w Naturę i wprowadzania do wnętrz
światła Słońca (i również koniecznej ciemności) z całym jego bogactwem jest
zadaniem niezwykle istotnym. Stajemy się populacją coraz bardziej zmęczoną.
Potrzeba uważnego, kontemplacyjnego patrzenia, żeby móc zachwycić się
rozmaitością działań świetlnych i móc z nich twórczo korzystać.
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Streszczenie

Światło słoneczne towarzyszy Ziemi i człowiekowi od zawsze. Zostawia swoje
subtelne lub spektakularne ślady w każdej chwili i w każdej przestrzeni. Najbardziej widocznym działaniem Słońca na Ziemi jest ciepło i światło, które
cechuje nieustanna zmienność i ruch. Współczesny człowiek – szczególnie
żyjący w mieście - spędza w pomieszczeniach większość swojego życia, kontakt ze światłem naturalnym, którym jest słońce, księżyc i gwiazdy jest więc
zminimalizowany. Dlatego wprowadzenie tegoż światła do wnętrz jest problemem niezwykle istotnym. Co prawda pojęcie architektury solarnej wiąże się
wciąż przede wszystkim z pozyskiwaniem i akumulacją ciepła słonecznego we
wnętrzach, jednak nie mniej ważny jest wpływ słońca na fizyczne i psychiczne
zdrowie człowieka a także jego rola w budowaniu charakteru obiektu i ducha
miejsca. Piękno i Tajemnica wpisane są we wszystkie twory Natury. Istotnym
zadaniem projektanta wydaje się być świadome korzystanie z materii światła
naturalnego, która świadomie użyta może nieść sobą treści głębokie i istotne.
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Projektować z myślą o człowieku, czyli z miłością do niego, to przybliżyć mu
rozumienie świata poprzez wskazanie na istniejące, choć ukryte w świecie
ślady prawdy, dobra i piękna. Są to ślady rzeczywistości niematerialnej. Światło jest „duszą przestrzeni”.
Summary

Sunlight accompanies us since always. It leaves sometimes subtle and sometimes spectacular signs anytime and in any space. Light and heat are the most
visible of its effects. They are characterized by permanent variability and
movement. A modern man – especially one who lives in a city – spends most of
his life in closed interiors. The contact with the world of Nature including natural light of Sun, Moon, and Stars is minimized. That is why it is so important to
bring the natural light into interiors. Although the solar architecture is now
still understood more as collecting and keeping sun heat in interiors, but extremely important is likewise the influence that sunlight has on physical and
psychological human health and also its role in building the character of the
object and spirit of the space. Sunlight, same as all the creatures of Nature, has
beauty and mystery imprinted in itself. It seems that the important task of
a designer is a conscious use of light matter while building spatial compositions. When light is used wisely, it can carry deep and essential contents. Designing with the thought of a man, that is with love, means helping him to understand the world. It can be done by pointing out truth, good and beauty
deeply hidden but existing and real in the world of Things created. These are
the traces of spiritual reality. Light is a „spirit of a place”.
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ARCHIWALNA KARTOGRAFIA JAKO
ŹRÓDŁO WIEDZY O PRZESZŁOŚCI POLSKICH MIAST
NA PRZYKŁADZIE SZCZAKOWEJ
Słowa kluczowe: miasto, archiwalna kartografia, historia rozwoju przestrzennego.

ARCHIVAL CARTOGRAPHY AS A SOURCE

OF THE KNOWLEDGE ABOUT THE PAST OF POLISH CITIES
ON THE EXAMPLE OF SZCZAKOWA
Keywords: town, archival cartography, history of spatial development.

Wstęp
Archiwalne materiały kartograficzne są bardzo ważnym źródłem wiedzy na
temat rozwoju przestrzennego oraz historii miast. Ich dokładnie poznanie
i analiza, a następnie porównanie ze stanem istniejącym pozwala na identyfikację oraz opisanie układu urbanistycznego. Wiedza ta może zostać wykorzystana
m.in. w bieżącej polityce konserwatorskiej oraz przy tworzeniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Daje możliwość podjęcia odpowiednich działań ochrony w polityce przestrzennej miasta. Mogą to być zmiany
i przekształcenia, które uszanują istniejące wartości przestrzenne i elementy
kompozycyjne lub które naprawią elementy wymagające poprawy.

Niniejszy artykuł prezentuje analizę historycznej kartografii Szczakowej,
ośrodka położonego na terenie zaboru austriackiego – Galicji. W 2 połowie
XVIII wieku oraz w wieku XIX na zlecenie władz austriackich opracowano kilka
map, które mają fundamentalne znaczenie dla opisywanych studiów. Są to Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 (w literaturze
zwana potocznie mapą Miega, I zdjęcie wojskowe), Mapa Galicji Zachodniej
(tzw. mapa Heldensfelda), Mapa Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864 (II zdjęcie
wojskowe), oraz Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒1887 (III zdjęcie wojskowe). Dla miast leżących na terenie Galicji bardzo ważne było utworzenie tzw. katastrów galicyjskich, czyli Katastrów Gruntowych Galicji (Metryka
Józefińska i Metryka Franciszkańska). Obejmowały one zarówno ośrodki miejskie jak i wiejskie. Na przestrzeni następnych lat dwie ostatnie mapy często
były wykorzystywane jako baza do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych. Do dzisiaj są cennym źródłem informacji na temat historii i rozwoju
przestrzennego dawnych miast galicyjskich.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na przydatność archiwalnych źródeł
kartograficznych w trakcie prowadzenia badań nad historią i rozwojem prze25

strzennym miast. W trakcie tworzenia opracowania przeprowadzono liczne
badania gabinetowe, polegające na korzystaniu z zasobów archiwalnych zgromadzonych m.in. w Archiwum Narodowym w Krakowie. Wykorzystano także
dostęp do cyfrowych zasobów Archiwum Map Wojskowych Instytutu Geograficznego 1919‒1939, zasobów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego
oraz strony internetowej mapire.eu, będącej wspólnym projektem Österreichisches Staatsarchiv i firmy Arcanum, polegającym na udostępnieniu
w formie cyfrowej historycznych map Cesarstwa Austriackiego. Na miejscu
przeprowadzono liczne badania terenowe, w formie wizji lokalnych, wykonanych pod kątem jej przekształceń urbanistycznych i architektonicznych. Następnie uzyskane materiały porównano ze stanem istniejącym Szczakowej.
1.

Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 –
Mapa Miega

Pierwszą z opisywanych map, wykonaną w 2 połowie XVIII wieku na zlecenie
władz austriackich jest Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii (Orignalaufnahme des Königreiches Galizen und Londomerien). Wykonana została
w latach 1779‒1783 w ramach tzw. zdjęcia józefińskiego (Josephinische Landesaufnahme). Powstała w wyniku wielkiej akcji kartowania wszystkich krajów,
znajdujących się w tym czasie pod panowaniem Habsburgów, zleconej Kwatermistrzostwu Sztabu Generalnego przez cesarzową Marię Teresę. Mapę tę
sporządzono według jednolitych zasad w skali 1:28 800 (1 cal na mapie odpowiadał 1000 kroków, czyli 400 sążniom wiedeńskim w terenie). Swoim zasięgiem obejmuje ziemie zajęte przez Austrię w trakcie pierwszego rozbioru
w 1772 roku. Od nazwiska oficera Sztabu Generalnego kierującego większością
prac – Friedricha von Miega – nazywana jest także mapą Miega. Inną spotykaną
w literaturze nazwą jest pierwsze zdjęcie wojskowe (Erste Landesaufnahme).
Duże znaczenie militarne opracowania spowodowało, że nigdy nie została opublikowana i do dziś pozostaje w rękopisie. Kopia w skali 1:115 200, sporządzona na 24 arkuszach (mapa operacyjna), także nie została udostępniona do użytku cywilnego i pozostawała w jednym egzemplarzu do dyspozycji cesarza.
Oryginalna, ręcznie kolorowana mapa w skali 1:28 800 składa się z 413
znormalizowanych arkuszy oraz dodatkowych o różnym formacie (dostosowanym do terytoriów przygranicznych, które wykraczały poza regularną siatkę
podziału na sekcje) o łącznej powierzchni około 115 m2. Ułożone są w 29 południkowych kolumnach. Każda sekcja ma wymiary 24x16 cali (63,2x42,1 cm), od
których zdarzają się jednak odstępstwa. Na całe opracowanie oprócz rysunków
składa się także sześć obszernych foliałów zawierających opisy kartowanego
terenu, dwa tomy alfabetycznego spisu miejscowości Galicji i sprostowań ich
pisowni oraz tom kalkulacji trygonometrycznych.

Odpowiedni moment wykonania mapy (na progu epoki rozbiorowej – pod
rządami cesarstwa, ale jeszcze przed głębokimi przemianami gospodarczymi
i społecznymi) zarejestrował staropolski wygląd miast, który później uległ zna26

czącym zmianom. Biorąc pod uwagę, że oprócz pojedynczych map majątkowych oraz planów miast i twierdz, staropolski okres dziejów nie zostawił po
sobie źródeł kartograficznych, opracowanie to jest szczególnie przydatne do
badań historycznych oraz do studiów nad rozwojem przestrzennym miast leżących na obszarze objętym jego zasięgiem. 1

Dzisiaj mapa józefińska Galicji jest przechowywana w Archiwum Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv) pod sygnaturą B IXa 390, Karte des Königreiches
Galizien und Londomerien. Wersja cyfrowa jest dostępna na stronie
www.mapire.eu. Od 2008 roku trwają prace nad 15-tomowym wydawnictwem
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779‒1783 (Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779‒1783 2) zawierającym mapy wraz z opisami. Do
tej pory ukazała się część z nich.
Granica pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku swoim zasięgiem nie objęła Szczakowej. Dlatego nie odnajdziemy jej na mapie Miega.
2.

Mapa Zachodniej Galicji – Mapa Heldensfelda

Szczakową możemy za to odnaleźć na następnej ważnej mapie austriackiej pochodzącej z okresu rozbiorów, z samego początku XIX wieku – Mapie Zachodniej Galicji (Carte von West-Gallizien). Pełna nazwa wersji wydanej w 1808 roku
brzmi: Carte von West-Gallizien: welche auf allerhöchßten Befehl Seiner Kaiserlich oesterreichischen und Königlich apostolischen Majestät in den Jahren von
1801 bis 1804 unter derDirection des dermahligen General Majors, und General
Quartiermeisters Anton Mayer von Heldensfeld des militärißchen Marien Therefien Ordens Ritter durch den Kaißerl. Königl. Generalquartiermeisterßtaab militärlißch aufgenommen worden. Mit allerköchster Bewilligung herausgegeben und
Seiner desGeneralißsimus Erzherzog Carl Kaiserlichen Hoheit unterthänigst gewiemet vom Generalquartiermeisterstaab gezeichnet, und gstochen von Hieronimus Benedicti. 1808. 3 Opracowanie to powstało w latach 1801‒1804, w wyniku
intensywnych prac topograficznych prowadzonych przez austriacki sztab generalny na obszarze przyłączonym w trakcie trzeciego rozbioru. Pierwotnie był to
ręcznie kolorowany oryginał w skali 1:28 800, na który składało się 275 arkuszy. Został on wykonany pod kierunkiem Antona Meyera von Heldensfelda –
pułkownika armii austriackiej. Od jego nazwiska pochodzi funkcjonująca
w literaturze nazwa mapa Heldensfelda. Swoim wyglądem i dokładnością ujęcia
tematu przypomina mapę Miega. Znajdziemy na niej nie tylko oznaczenia krajobrazowe (góry, rzeki, jeziora, piaski), dróg i zabudowy, ale także młyny wod-

W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska Galicji (1779‒1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, w: Studia Geohistorica. Rocznik
historyczno-geograficzny, Warszawa 2013, s. 91‒98.
2 Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779‒1783, red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga.
3 Pełna nazwa mapy umieszczona na lewym górnym arkuszu wersji wydanej
w 1808 roku.
1
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ne i wiatrowe, papiernie, tartaki, urzędy celne/domy opłat, tawerny, urzędy
pocztowe, piece do wypalania wapna, kamieniołomy, kopalnie, winnice, kościoły murowane i drewniane, kościoły katedralne, klasztory, opactwa, uniwersytety, zamki, twierdze czy mury miejskie. 4 Podobnie jak mapa Miega pokazuje
ziemie u progu wielkich przemian społecznych i gospodarczych, które dopiero
będę miały nadejść.
Na podstawie pierwszego opracowania w 1808 roku opublikowano czarno-białą, znacznie mniej szczegółową kopię w skali 1:172 000. Składa się na nią
12 arkuszy o wymiarach 47x69 cm, wykonanych metodą miedziorytu.5

Ilustracja 1. Szczakowa na Mapie Zachodniej Galicji (tzw. Mapa Heldensfelda),
fragment kolorowanego oryginału z lat 1801‒1804.

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].

L. Sawicki, Pułkownika Antoniego barona von Heldensfelda zdjęcia topograficzne
w Polsce w latach 1801‒1804 – Obristens Anton Freiherr Mayer von Heldensfeld Topographische Aufnahme Westgalliziens in den Jahren 1801‒1804, w: Prace Instytutu
Geograficznego uniwersytetu Jagiellońskiego wydawane przez Ludomira Sawickiego,
Zeszyt X, Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”, Kraków 1928, s. 22‒25, 63
i inne.
5 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/1623?tab=1 [dostęp:
10.06.2017].
4
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Ilustracja 2. Szczakowa na Mapie Zachodniej Galicji (tzw. Mapa Heldensfelda),
fragment opublikowanej mapy z 1808 roku.

Źródło: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1273&from=publication [dostęp: 20.05.2017].

Obecnie oryginał oraz pomniejszona czarnobiała kopia są przechowywane
w Archiwum Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv). Cyfrowa wersja kolorowanego oryginału jest dostępna na stronie www.mapire.eu. Cyfrowe wersje
pomniejszonej czarno-białej kopii udostępnia Archiwum Map Wojskowych
Instytutu Geograficznego oraz Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego.

Na kolorowanym oryginale widzimy już wyraźnie położenie, wielkość oraz
układ wsi Seczakowa (Szczakowa) z zabudową zlokalizowaną szczytowo,
wzdłuż głównej drogi (dzisiejsza ulica Stefana Batorego). Budynki rozciągają
się od szczytu wzgórza, aż do południowego brzegu rzeki Usznik (Usznik
Bach 6). Oprócz głównej ulicy, której przedłużenie w kierunku południowym
prowadzi w kierunku Jaworzna (trakt Chrzanów-Sławków), widoczny jest także trakt Kraków-Będzin (biegnący ze wschodu na zachód) oraz połączenia komunikacyjne o mniejszym znaczeniu. Po jednej stronie głównej drogi zaznaczony został obiekt religijny – najprawdopodobniej jest to przydrożna kapliczka,
ponieważ w tym czasie mieszkańcy Szczakowej należeli do parafii w Jaworznie.
6

Obecnie rzeka Kozi Bród.
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Patrząc wzdłuż rzeki w kierunku zachodnim napotkamy oznaczenie młyna
wodnego. Na południowy wschód od wsi Seczakowa można zauważyć niewielką osadę Baran 7, która związana była z drugim młynem wodnym w okolicy,
powstałym na małej rzece wypływającej niedaleko ze źródła. Nazwa osady
pochodzi od miejscowego rodu młynarzy. 8
Czarno-biała mapa o mniejszej skali pokazuje położenie wsi Seczakowa
usytuowanej po południowej stronie rzeki Usznik. Nie oddaje jednak dokładnie
połączeń komunikacyjnych, ani układu zabudowy. Z tego powodu jest dużo
mniej przydatna do badań, niż jej oryginał w większej skali.
3.

Mapa topograficzna Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864

Kolejną ważną mapą pochodzącą z 2 połowy XIX wieku jest Mapa topograficzna
Galicji i Bukowiny (Galizien und Bukowina) powstała w latach 1861‒1864. Nazywana jest także drugim zdjęciem wojskowym (Zweite Landesaufnahme) lub
tzw. zdjęciem franciszkańskim (Franziszeische Landesaufnahme) – nazwa ta
pochodzi od imienia cesarza Franciszka I. Był to drugi o takiej skali projekt
mapowania monarchii habsburskiej. Opracowanie to będące następcą mapy
Miega, tak samo jak ona zostało wykonane w skali 1:28 800, jednak różni się od
niej pod względem graficznym oraz charakteryzuje się większym bogactwem
kolorystyki. W przeciwieństwie do zdjęcia józefińskiego, wykonanie zdjęcia
franciszkańskiego nie było utrzymywane w tajemnicy. 9 2628 arkuszy oryginalnej mapy przechowywanych jest w Archiwum Wojskowym w Wiedniu
(Kriegsarchiv). Cyfrowa wersja mapy dostępna jest na stronie www.mapire.eu.
Opracowanie to pokazuje ziemie polskie pod zaborem austriackim już
w trakcie pierwszych przemian społeczno-gospodarczych. Na fragmencie dotyczącym Szczakowej, oprócz istniejącej wcześniej osady – która tylko nieznacznie zmieniła swój wygląd, widzimy powstałą w połowie XIX wieku stację oraz

7 Późniejsza nazwa to Dobra, wraz z rozwojem Szczakowej osada ta została przez
nią wchłonięta.
8 A. Tatarczuch, Monografia Szczakowej, w: Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna,
s. 9, czerwiec 2005, Wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2005, s. 24 i inne
oraz M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna do 1795 roku, wyd. Inicjatywa Wydawnicza
Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2011, s. 277‒279 oraz M. Leś-Runicka,
Z dziejów wsi i miasta Szczakowej, w: Zeszyty Historyczne Muzeum Miasta Jaworzna,
z. nr 11, sierpień 2008, wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2008, s. 32‒37
oraz Jaworzno – zarys dziejów do 1939 roku, red. J. Hampl, J. Zawistowski, Krajowa
Agencja Wydawnicza, Kraków (b.d.w.).
9 E. Hofstätter, Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen. Ein
Überblick der topographischen Aufnahmeverfahren, deren Ursprüge ihrer Entwicklungen Und Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen, tom 2,
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wiedeń 1989, s. oraz E. Hillbrand, Die
Kartensammlung des Kriegsarchivs Wien, w: Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchiv, tom 28, Wiedeń 1975, s. 183‒196.
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Drogę Żelazną Krakowsko-Górnośląską wraz z odcinkiem Szczakowa-Granica –
łączącym ją z Drogą Żelazną Warszawską-Wiedeńską. Połączenie kolejowe dające duże możliwości komunikacyjne i transportowe, odpowiednia lokalizacja
oraz bogactwo złóż, w ciągu następnych lat będą główną przyczyną powstania
oraz gwałtownego rozwoju drugiej osady. Z rysunku opracowania można odczytać, że będzie to miało miejsce na rozległych terenach piaszczystych.
Ze względu na czas powstania mapy – lata 1861‒1864 – nie widać jeszcze rozwijającej się dopiero nowej osady, a jedynie jej zalążek w postaci pierwszych
zabudowań związanych ze stacją kolejową. Rzeka Usznik przybrała kolejną
nazwę Jaworznik (Jaworznik B.). Na południowy-wschód nadal znajduje się,
lecz już trochę większa osada Baran. Znikają istniejące wcześniej oznaczenia
młynów wodnych oraz kaplicy, choć inne przekazy źródłowe podają, że młyny
w tym czasie dalej funkcjonowały. 10 Interesujące jest pojawienie się na pólnocny-wschód od osady Baran, oznaczenia nie możliwego do identyfikacji obiektu
w rodzaju grodu w miejscu nazwanym Grudek.
4.

Mapa topograficzna Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒1887

Ostatnią ważną mapą wojskową omawianą w artykule jest Mapa topograficzna
Monarchii Austro-Węgierskiej wykonana w latach 1869‒1887. Podobnie jak
poprzednie, jest nazywana trzecim zdjęciem wojskowym (Dritte Landesaufnahme) lub tzw. zdjęciem franciszkańsko-józefińskim (Franzisco-Josephinische Landesaufnahme) – nazwa ta pochodzi od imienia cesarza Franciszka Józefa I. Był
to trzeci projekt mapowania monarchii habsburskiej. Składa się na niego 2780
kolorowych arkuszy w skali 1:25 000 oraz 752 karty specjalne przy których
realizacji po raz pierwszy użyto systemu metrycznego. Karty specjalne o łącznej
powierzchni 140m2 zostały wykonane w skali 1:75 000 oraz opublikowane
w 1872 roku 11. Trzecie zdjęcie wojskowe nie przypomina żadnej z poprzednich
map – zarówno pod względem kolorystyki (jest czarno-białe) jak i rysunku. 12
Tak samo jak poprzednie, oryginalna mapa jest przechowywana w Archiwum
Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv), a jej cyfrowa wersja jest dostępna na
stronie www.mapire.eu.

Zdjęcie franciszkańsko-józefińskie pokazuje Szczakową w przededniu powstania wielkich zakładów przemysłowych. Wyraźnie widać już, rozwijającą
się nową osadę wzdłuż dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej. Powróciły oznaczenia
młynów wodnych oraz obiektów religijnych – jak np. kapliczka w centralnej
części wsi. Różnym rodzajem czarno-białego szrafu oznaczono odmienne
ukształtowanie terenu, np. wzniesienia, obszary piaszczyste, leśne czy bagna.
M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna do 1795 roku … op. cit., s. 277‒279.
W 1912 kilka arkuszy opublikowano w postaci druku wielobarwnego.
12 E. Hofstätter, Beiträge zur Geschichte … op. cit., s. 170‒175, 199‒200 i inne oraz
G. Fasching, F. Wawrik, Landesaufnahme und Militärkarten, w: Austria picta, Graz
1989.
10
11
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Czarnymi czworobokami naniesiono zabudowę, a przerywana gruba linia wytycza przebieg tras kolejowych.
Ilustracja 3. Szczakowa na mapie topograficznej Galicji i Bukowiny z lat 1861‒
1864 (II zdjęcie wojskowe).

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].
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Ilustracja 4. Szczakowa na mapie topograficznej Monarchii Austro-Węgierskiej
z lat 1869‒1887 (III zdjęcie wojskowe).

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].
5.

Katastry Gruntowe Galicji

Bardzo ważną i wartościową pozycją jest ostatnia z opisywanych map, mianowicie Katastry Gruntowe Galicji, znane powszechnie pod nazwą katastry galicyjskie. Likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów na przełomie XVIII
i XIX wieku były głównym powodem przeprowadzenia reform podatku gruntowego oraz nowych pomiarów geodezyjnych. Na terenie zaboru austriackiego
pierwsze reformy podatkowe związane były z dokumentem cesarza Józefa II
z 1785 roku. Przez cztery lata tworzono tzw. metrykę józefińską, która opatrzona wieloma błędami wymagała poprawy. Franciszek I dokonał modyfikacji oraz
założył stały kataster podatku gruntowego, którego podstawy metodyczne
ustanowił cesarski patent w sprawie podatku gruntowego i pomiaru gruntów
z 1817 roku – tzw. metryka franciszkańska. 13

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych map katastry galicyjskie powstawały w dużo dokładniejszej skali 1:2 880 14 (jeden cal na mapie odpowiadał 2880 calom w terenie). Wprowadzono prostokątny podział arkuszowy na
13 J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego
wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych, w: Polski Przegląd Kartograficzny, tom 32, 2000 nr 3, s. 199‒200, 202`.
14 W przypadku miast było to nawet 1:1 440 – np. Kraków oraz 1:720 – np. Wiedeń.
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kwadraty o boku równym 1 mili austriackiej – tzw. arkusze triangulacyjne.15
Dokładniejsza skala pozwoliła na naniesienie większej ilości informacji
i szczegółów. Elementy jakie można odczytać to m.in. rodzaj zainwestowania
terenu, układ zabudowy, granice działek wraz z numeracją, stosunki wodne,
roślinność (np. jej układy i formy), układy przestrzenne (rozplanowanie powiązania, związki przestrzenne, sekwencje), kompozycja (np. powiązania widokowe, dominanty, akcenty, zamknięcia i otwarcia widokowe, ciągi widokowe).
Informacje takie pozwalają na analizowanie rodzaju rozplanowania zabudowy
oraz jej podstawowych modułów, parcelacji i wielkości działek wraz z typowym kształtem i rozmiarami, szerokości i sposobu usytuowania zabudowy
względem ulic, układu i intensywności zabudowy na działce oraz układu pól.
Mogą być także wykorzystane jako materiał historyczny, ponieważ rejestrują
istniejące wtedy granice i podziały. Na arkuszach nie umieszczano legendy.
Publikowana była w osobnej instrukcji (Instruction, 1824, 1865, 1904). Pozwalała na dokładne określenie sposobu użytkowania, rodzaju dróg, materiału
z którego wykonano obiekty, rodzaj upraw, typ lasów i inne informacje, które
mogły być ważne dla wysokości podatków. 16

Mapy cechuje jednolity podkład, jednostki ewidencyjne, gmina katastralna
(pokrywająca się z gminą w granicach administracyjnych, układ sekcyjny (plan
zamieszczony na planszy tytułowej), jednolita numeracja parcel dla całej gminy
katastralnej, czy rozróżnienie parcel gruntowych od parcel budowlanych. Na
całość opracowania oprócz map składają się także księgi oraz akta. Księgi zawierają informacje takie jak: rejestr parcel, arkusze posiadłości gruntowej,
arytmetyczny spis posiadaczy oraz wpisy hipoteczne. Akta: wykazy przybytków
i ubytków (sporządzone wg gmin katastralnych), manualia (szkice polowe,
robocze) czy szkice indykacyjne (odbitki litograficzne map, na których naniesiono pomiary polowe, poprawki często nanoszono czerwonym tuszem). 17
Kataster galicyjski obejmujący Szczakową powstał w 1848 roku 18 – Szczakowa in Galizien Krakauer Kreis. Składa się z dwunastu fragmentów umieszczo-

J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego … op. cit.
A. Zachariasz, Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie, w: Roczniki Geomatyki, tom. V, zeszyt 8, 2007, s. 45‒47, 49‒51 i inne oraz A. Zachariasz, Przydatność
archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych,
w: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012,
s. 63‒70.
17 A. Czyżewska, Kataster jako źródło informacji o przestrzennych wartościach kulturowych, w: Zeszyty Problemu Badawczego Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zeszyt nr 4,
Gdańsk 1991, s. 7‒34.
18 Mapy wykonane po 1835 roku stoją na znacznie wyższym poziomie technicznym,
a obejmujące tereny południowej Polski wykonane w latach 1844‒1854 uznano za
jedne z wartościowszych i nadające się do większości prac geodezyjnych ‒ J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego … op. cit.,.
15
16
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nych na dziewięciu arkuszach. Obecnie są one przechowywane w Archiwum
Narodowym w Krakowie – Oddział V materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej przy ul. Lubicz 25b, pod sygnaturą 29/280/0/7.1/875.

Ze względu na swoją dziesięciokrotnie większą skalę – 1:2 880 jest dużo
bardziej dokładny oraz zawiera więcej szczegółów. Pozwala to na dokładną
analizę zabudowy oraz układu urbanistycznego. Oprócz nazw zostały także
naniesione informacje dotyczące własności działek i ich użytkowania. Widzimy
na nim wcześniejszą osadę wiejską oraz stację wraz z przebiegającą linią kolejową (zakolorowane na różowo) i pierwszymi wytyczonymi działkami wzdłuż
obecnej ulicy Jagiellońskiej. Szczakowa to głównie zabudowa wzdłuż jednej
głównej ulicy (dzisiejsza ul. Batorego), w większości zwrócona do niej szczytami oraz wąski, pasowy układ pól. Rzeka Kozi Bród (Jaworznik Bach) płynie
jeszcze swoim nieuregulowanym korytem, a Biała Przemsza (Biała Przemsza
Fluß) wytycza północną granice opracowania.
Ilustracja 5. Fragmenty planu katastralnego przedstawiającego Szczakową
z 1848 roku.

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, sygnatura: 29/280/0/7.1/875.
Wnioski

Jak wspomniano we wstępie Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej (trzecie zdjęcie
wojskowe) oraz Katastry Gruntowe Galicji, na przestrzeni następnych lat często
były wykorzystywane do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych.
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Przykładem tego mogą być uaktualnienia katastru z lat 1869 19, 1924 20, 1926 21,
1928 22, 1937 23, 1941 24 oraz mapy w skali 1:75 000 z lat 1893, 1902‒1903,
1921, 1925, 1933, 1939, 1943, 1944, 1945. 25 Można na nich zaobserwować
następujące po sobie fazy rozwoju osady przy stacji kolejowej oraz zmiany zagospodarowania terenu, np. etapy regulacji koryta rzeki Kozi Bród.
Omówione wyżej mapy dotyczą Galicji – ziem leżących w obrębie zaboru
austriackiego. Jednak na ziemiach polskich, na terenach objętych pozostałymi
zaborami powstały także inne, podobne opracowania, był to m.in. kataster pruski lub dokumentacja geodezyjno-kartograficzna na obszarze byłej Ordynacji
Zamoyskiej w Królestwie Polskim.26
Można zatem zauważyć, że kwerenda i analiza archiwalnej kartografii ma
pierwszorzędne znaczenie w procesie poznania historii rozwoju przestrzennego miast. Pozwala na prześledzenie przemian mających miejsce na przestrzeni
następnych dziesięcioleci. Porównanie wyników analiz ze staniem istniejącym
pozwala określić procesy jakie zachodziły w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta oraz w strukturze urbanistycznej. Pozwala także na sporządzenie wytycznych w zakresie polityki planistycznej i konserwatorskiej.
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18. Wzorek Z., Galicyjskie plany katastralne, w: „Prace Instytutu Urbanistyki
i Architektury”, Tom 1, Zeszyt 2, 1951, s. 87‒90.
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19. Zachariasz A., Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie, w: Roczniki
Geomatyki, TomV, Zeszyt 8, 2007.

20. Zachariasz A., Przydatność archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych, w: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 16, Komisja
Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, s. 63‒83.
Streszczenie

Jednym z ważniejszych etapów badań nad historią i rozwojem przestrzennym
miast jest analiza ich archiwalnej kartografii. Historyczne plany są przechowywane w różnych zbiornicach. Przede wszystkim należy tutaj wymienić oddziały
Archiwum Narodowego, ale także regionalne muzea i biblioteki. Zdarza się także, że poszukiwane plany są zarchiwizowane poza granicami naszego kraju.
Taka sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentacji z okresu kiedy Polska
była pod zaborami.

Niniejszy artykuł prezentuje analizę historycznej kartografii Szczakowej,
ośrodka położonego na terenie zaboru austriackiego – Galicji. W 2 połowie
XVIII wieku oraz w wieku XIX na zlecenie władz austriackich opracowano kilka
map, które mają fundamentalne znaczenie dla opisywanych studiów. Są to Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 (w literaturze
zwana potocznie mapą Miega, pierwsze zdjęcie wojskowe), Mapa Galicji Zachodniej (tzw. mapa Heldensfelda), Mapa Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864
(drugie zdjęcie wojskowe) oraz Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒
1887 (trzecie zdjęcie wojskowe). Szczególnie ważne było powstanie tzw. katastrów galicyjskich, czyli Katastrów Gruntowych Galicji (metryka józefińska i metryka franciszkańska). Obejmowały one zarówno ośrodki miejskie jak i wiejskie.
Na przestrzeni następnych lat często były one często wykorzystywane jako
baza do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych. Do dzisiaj są cennym źródłem informacji na temat historii i rozwoju przestrzennego dawnych
miast galicyjskich.
Kwerenda i analiza archiwalnej kartografii w procesie poznania historii
rozwoju przestrzennego miast ma pierwszorzędne znaczenie. Wiedza ta może
także zostać wykorzystana m.in. w bieżącej polityce konserwatorskiej oraz przy
tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Summary

One of the most import ant stages of the research on the history and spatial
development of cities is the analysis of their archival cartography. Historical
plans are stored in various revervoirs. Mainly in the National Archive but also
in regional museums and libraries. However, the plans are archived outside of
the country as well. Such documents come from the period when Poland was
under occupation.
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This article presents an analysis of the historical cartography of Szczakowa, a place which was located in the area of Austrian Partition – Galicia.
In the second half of the eighteenth century and in the nineteenth century, at
the request of the Austrian authorities several maps were developed. They are
of fundamental importance to the studies described. These are the Topographic
Map of the Kingdom of Galicia and Londomeria from 1779‒1783 (in the literature referred as the Map of Mieg, first military photo), the Map of Western Galicia
(so-called the Map of Heldensfeld), the Map of Galicia and Bukovina from 1861‒
1864 (second military photo) and the map of the Austro-Hungarian Monarchy
from 1869‒1887 (third military photo). Especially important was the emergence of the Galician cadastral plans – Kataster Gruntowy Galicji (metryka
józefińska and metryka franciszkańska). These included both urban, and rural
areas. Over the years, they have been frequently used as a basis for further
mapping. Today they are still a valuable source of the information concerning
the history and spatial development of the former Galician towns.
The query and the analysis of the archival cartography, during the process of learning about the history of the spatial development of cities, are of
prime importance. For example, this knowledge may be used in the contemporary conversation policy or in the creation of local spatial development plans.
Informacje o autorze
mgr inż. arch. Marta Ślusarczyk
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
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ZINTEGROWANE PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ENERGETYCZNE –
ZNACZENIE PROBLEMU DLA WSPÓŁCZESNYCH ARCHITEKTÓW
I URBANISTÓW Z UWAGI NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Słowa kluczowe: energia, planowanie przestrzenne, zabudowa energooszczędna.

Introduction
Growing population in the cities along with legislation requirements imply
turning to energy efficient modes of building and more restrictive energy performances.

Poland as a member of European Union is obliged to follow certain international regulations and standards concerning building energy performance.
First of them is the “Energy Performance of Buildings Directive” from 2010 1.
In this document it is required, that by 2018 all new public buildings must be
nearly zero-energy and by the end of 2020 all new buildings must be nearly
zero-energy.
The term nearly zero-energy building characterizes a building that has
a very high energy performance. The required nearly zero or low amount of
energy should by mostly covered by renewable energy sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby.
Certainly, several factors determining the need of contemporary designers
to turn to energy-saving buildings can be distinguished. The mentioned factors
are closely related to the issues of sustainable development. As one of the main
principles, environmental actions are specially highlighted, including the need
to prevent climate change – so called climate action.

Many controversies and contradictory opinions have arisen around climate change, sometimes misinterpreting them as the main and only reason for
the necessity of turning to low-energy building standards. This article is summarizing and presenting the main approaches towards the controversial topic

Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings, European Parliament and the European Council, 19 May 2010.

1
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of climate change, as well as further environmental and non-environmental
arguments in favor of turning to energy-efficient construction.

As a research method in this paper, literature review was used, which allowed to refer to varying arguments and current research results, compilations
and analyzes. Due to the volume of data, information on ecological footprint
and biological capacity are considered mostly in the context of Poland.
1.

Climate change and climate protection

Global climate change and its consequences are becoming today’s most pressing issue, especially in terms of extreme weather events. Despite numerous
international investigations, the exact mechanism of their occurrence is ambiguous and accordingly, universal climate change adaptation strategies have not
yet been developed.

Numerous investigations conducted by NASA 2 and other organizations
of International Climate Change Panel confirm the flux of our climate 3. The scientists claim that since the 1950s the changes in the climate are extraordinary.
The mean temperatures have risen what is visible in the atmosphere, ocean
levels and melting glaciers. The changes of atmospheric levels of CO2 are visible
on figure 1.

Schmidt G. A., Arndt D., Annual Global Analysis of temperatures for 2016,
NOAA/NASA January 2017.
3 Field, C.B., Barros V.R., Dokken D.J., Mach K.J., Mastrandrea M.D., Bilir T.E., Chatterjee M., Ebi K.L., Estrada Y.O., Genova R.C., Girma B., Kissel E.S., Levy A.N., S. MacCracken, Mastrandrea P.R., White L.L., Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. Summaries, Frequently Asked Questions, and Cross-Chapter Boxes.
A Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2014, World Meteorological Organization,
Geneva, Switzerland, pages: 1‒32.
2
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Figure 1. Graph from NASA, providing evidence that atmospheric levels of CO2
have increased since the Industrial Revolution. The graph is based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct
measurements.

Source: NASA 4

Given the complexity of climate no confident prediction about future global mean temperature or its impact can be made 5. Also, in terms of climate
change and anthropogenic influence there are many often contradictory theories arising. We can distinguish three main groups of people dealing with
the climate change problems: the scientists form IPCC (International Panel
of Climate Change, organized by United Nations), the second group consisting
of scientists called skeptics and the third group-politicians, environmentalists
and media. According to scientists from IPCC, climate change is due to burning
fossil fuels like oil, coal and natural gas 6. Because of that the emission of CO2 is
arising and may dangerously heat the planet. They also support the view on
anthropogenic influence of climate change 7.
As stated by sceptic group of scientists -there are many reasons why the
climate changes ‒ sun, clouds, oceans and myriad of other inputs. None of them
is fully understood and there is no evidence that CO2 emissions caused by human are the dominant factor in climate change. One of them is American atmospheric physicist known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, retired professor from Massachusetts University of Technology, who
regularly confirms his thesis on research articles and scientific books 8 , 9.

https://climate.nasa.gov/evidence/ Access [08.02.2018]
Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Lindzen R., Choi Y.-S., On the Observational Determination of Climate Sensitivity and
Its Implications, The Korean Meteorological Society and Springer 2011.
4
5
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For the third group, global warming alarmism provides the things they
most desire – for politicians it is money and power, for environmentalists it is
money for their organizations and confirmation of their near religious devotion
to the idea that man is destructive force acting upon nature.
Independent from the fact if human factor plays the role in climate change
or not, some facts are undoubtful play significant role in terms of extreme
weather events and climate hazards.

The fact is that climate has been always changing. CO2 is a greenhouse gas
without which life on earth is not possible, but increased concentration of it to
atmosphere should lead to warming. Atmospheric levels of CO2 have been increasing since the middle ice-age. By 1800-2000 global mean temperature has
increased slightly and erratically by 1°C*. However only since 1960s has man’s
greenhouse emissions been sufficient to play a role 10. Possible fluxes of climate
are to be observed on Figure 2.

9 Lindzen R., Global warming and the irrelevance of science, The Global Warming
Policy Foundation, 2016.
10 Lindzen R., Choi Y.-S., Op. cit.
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Figure 2. Schematic presenting possible changes in climate and the effect on
extreme temperatures. Possible climate changes and their influence are to be
observed in the diagrams. When for a normal distribution of temperature:
a) the mean temperature increases (i.e. longer summer growing season);
b) the variance increases (i.e. extreme precipitation and droughts); c) both the
mean and variance increase.

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change. 11

Intergovernmental Panel on Climate Change 2001. Climate Change 2001:
The Scientific Basis. IPCC Third Assessment Report. Cambridge Univ. Press,
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/fig2-32.htm, Access [08.02.2018]

11
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If considered potential climate changes, three different results can be expected. When for a normal distribution of temperature, the mean temperature
increases it can lead to longer seasons (without transitional seasons), for example longer summer growing season and longer winter season almost without
existence of autumn and spring. In the situation when the variance increases
extreme weather events can grow i.e. extreme precipitation and droughts.
There is also a possibility of growth both the mean and variance increase what
can result in both in prolonging the seasons without transitional seasons and
increase in extreme weather events 12.
2.

Environmental pollution and greenhouse gasses emissions

Regardless of the constant fluxes of climate another fact is that greenhouse gas
emissions are projected to rise constantly if our policies will not turn to renewable energy.
Global energy-related carbon dioxide emissions (CO2) have been rising
constantly since 1975, from 16 Gt, till over 30 Gt in 2015. Throughout those
years they only had three periods when they stopped off, what was stopped by
second oil shock around 1979, dissolution of Soviet Union in 1991 and global
economic downturn in 2010. Luckily, since 2015 It tends to stay flat for the
second year in a row, from at the level lower than 35Gt according to analysis
of preliminary data for 2015 released by the International Energy Agency
(IEA) 13. Global energy-related CO2 emissions are presented on figure 3.

The preliminary data of IEA informs that the reason for such decoupling
can be found in electricity generated by renewables (with wind alone producing over 50 percent of new electricity generation). At the same time the global
economy grew continuously by over three percent, which creates an evidence
that economic growth and emissions can be independent and is a great hope
for future development.

Aktiv für mehr Behaglichkeit: Das Passivhaus, Passivhaus Institut Austria, 2016
Footprint Network, [Access 19.01.2018]
https://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_natio
ns/index.html

12
13
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Figure 3. Global energy-related CO2 emissions, presented by International Energy Agency.

Source: International Energy Agency 14
3.

Biocapacity and ecological footprint

Regardless of the constant fluxes of climate another fact is that greenhouse gas
emissions are projected to rise constantly if our policies will not turn to renewable energy.

The increase on economic globalization and growing population poses
greater resources consumption and fossil fuel emissions. The ecosystem which
is provided by society in terms of these resources and absorption can in numerous cases no longer be sustained. To solve this problem a holistic approach
is required to avoid situation where pressure is just being shifted from one part
of the biosphere to another15.

Ecological Footprint enables measuring the ecological assets which are required by a given population for production and consumption of natural resources and simultaneously for absorption of waste, especially carbon emissions under current technology16. On the world map below (figure 4) we can
observe the occurrence of ecological deficit or reserve. An ecological deficit
arises when the Ecological Footprint of a population is higher than the biocapacity of the area available to that population. In terms of Poland (figures 5
and 6) there is a visible tendency to use up more resources than the Earth can
reproduce.

14 https://www.iea.org/newsroom/news/2016/march/decoupling-of-global-emissions-and-economic-growth-confirmed.html , Access [08.02.2018]
15Goldfinger S., Poblete P., The Ecological Wealth of Nations, Footprint Network
2005.
16 Ibidem.
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Figure 4. World map presenting ecological deficit or reserve.

Source: Footprint Network 17.

Figure 5. Ecological footprint of Poland till 2013.

Source: Footprint Network 18.

17 https://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/index.html , Access [08.02.2018]
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Figure 6. Poland ecological footprint by land type.

Source: Footprint Network 19.

Biocapacity has a function of supply side, as it represents the productivity
of its ecological assets given current management practices. Together with Ecological Footprint they are measure in standard units called global hectares
(gha) representing either a hectare of forest, cropland, grazing land or fishing
grounds with world average productivity 20.

The fact is that during constant grows of economies, populations, the demand of resources as well as the size of the planet and its capacities remains
the same. For this reason, there is a threat that with not paying attention to this
fact and using much than the Earth is able to regenerate we may come
to a blind spot.

18 http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=earth&cn=173, Access
[08.02.2018].
19 http://data.footprintnetwork.org/#/analyzeTrends?type=EFCtot&cn=173, Access [08.02.2018].
20 Goldfinger S., Poblete P., op. cit.
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Figure 7. Poland, Biocapacity by land type.

Source: Footprint Network 21.

The situation is also alarming in Poland (figure 7,8), because, according to
investigations from Footprint Network, the level of ecological footprint is higher than the level of biocapacity. It means that currently we are using approximately 150 percent of environment what is more than the region’s ecosystems
can renew and leads to running an ecological deficit. 22

21 http://data.footprintnetwork.org/#/analyzeTrends?type=BCtot&cn=173, Access
[08.02.2018].
22 Op. cit. Footprint Network.
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Figure 8. Ecological footprint and biocapacity in Poland from 1961 to 2013.

Sources: National Footprint Accounts 2017 (Data Year 2013); World Development Indicators, The World Bank (2016); U.N. Food and Agriculture Organization. 23

4.

Economic aspects – energy demand and costs prognosis

Considering spatial and urban growth aspects, it is also important to look at
prospected demand and supply as well as at the costs of energy.

Due to economic growth and improvement of living standards, global energy demand continues to grow as well. If both population and gross domestic
product, together with improvements in energy intensity will grow, there is a
forecasted peak energy demand for 2020, which will remain at that level for ten
years. By 2050 overall demand is expected to decrease below current levels. It
will reach about 453,000 PJ/a – which is 15 percent below current global primary energy demand. 24
Despite the rapid changes in emissions landscape, fossil fuels are still delivering 81.2% of the world’s primary energy supply. Therefore, bringing down
emissions before 2020 is one of the necessary steps.
23 https://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ecological.html, Access [08.02.2018].
24 Teske S., Mills J., Loeffelbein T., Kaiser M., op. cit.
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The environmental goods and services amount nowadays US$1 trillion per
year in the international trade, which is around five percent of whole trade.
By 2020 the trade in low-carbon and energy-efficient technologies is projected
to reach US$2.2 trillion, which is three times more than the current level. 25
Emerging and developing economies will constitute 40 percent of this market,
whereas their suppliers will come from all over the world. In order not to exceed the rise more than two Celsius degrees the mean temperature by emission
of CO2, the humankind is not allowed to produce more than 1000 Gt of CO2
from right now. 26 If we stay at current level in terms of production and emissions, whole carbon budget is projected to be used by 2040 27.
Figure 9. World development of electricity generation under the IEA “Current
policies” and the energy.

Source: [r]evolution case 28.
5.

Energy efficiency in buildings and built structures

Built structures, as the consumers of 40 percent of total world energy need new
approach. Thanks to combination of energy efficiency and renewable energy
The 2016 New Climate Economy Report, The Sustainable Infrastructure Imperative – Financing for Better Growth and Development, World Resources Institute,
2016.
26 Field, C.B., Barros V.R., Dokken D.J., Mach K.J., Mastrandrea M.D., Bilir T.E., Chatterjee M., Ebi K.L., Estrada Y.O., Genova R.C., Girma B., Kissel E.S., Levy A.N., S. MacCracken, Mastrandrea P.R., White L.L., op. cit.
27 Teske S., Mills J., Loeffelbein T., Kaiser M., op.cit.
28 http://m.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-2015-Summary.pdf Access [08.02.2018]
25
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technologies we can achieve a stabilization of CO2 emissions by 2020 and constantly reduce them towards nearly zero CO2 emissions in 2050 29.

We can distinguish numerous ideas and standards helping in reaching
those ambitious goals-energy efficient, passive house standards, or other certification building standards in terms of energy. For instance, a typical passive
house can save up energy couple of times in comparison to a standard house.
Moreover, its cost pays off after couple of years and the house starts to bring
financial gains in terms of significantly lower energy savings in comparison to
traditional building. Implementation of such energy saving objects can be undoubtedly beneficial both in economic and ecological terms 30. All of them encourage to invest into energetically optimized structures. As a holistic approach
is specially needed in terms of energy, energetical goals should be realized also
in bigger scale – from local to regional, national and super national.

However, a holistic approach is definitely needed in terms of energy, therefore energetical goals should be realized also in bigger scale – super national,
national, regional as well as local.
6.

Socio-economic development

Turning into low carbon future as well as integrated spatial and energy design
may not be the easiest task and may require significant investment. Major part
of the investment which is needed in low-carbon infrastructure is possible to
realize through existing structures and mechanisms, with the help of effective
policy, regulation and market signals. Significant action will be needed for energy efficiency improvement – from businesses, land owners, farmers and
households. The task of governments will be a proper expansion and enhancement of infrastructure productivity and seeking to influence the direction of
private finance 31. Probably, creating efficient finance structures or attracting
finance is more complex and may require dedicated policy for some investments. This in effect can create new working places in renewable energy sector
and trigger economic development.
Conclusions

The coming decades could both a time of great progress and growth, as we have
the technological, financial and human resources to improve quality of life
around the world. That is why contemporary cities should be seen rather as
a source of solutions our world is facing nowadays.

On the other side rapid urbanization and urban development can lead to
increased energy and resources demand as well as environmental pollution.

Teske S., Mills J., Loeffelbein T., Kaiser M., op. cit.
Passivhaus Institut Austria, op. cit.
31 World Resources Institute, op. cit.
29
30
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As the resources are limited, new ways of attitude towards pollution and energy and technological upgrade need to be developed. In terms of broadcasting
the knowledge, technology and reducing its prices, the aspects of international
cooperation and globalization may be helpful. Renewable sources of energy
used in greater scale are potential solution towards climate change and sustainable approach in our era of constant changes and development. Their application needs further reflection considered in building complexes and international level.
Integrated spatial and energy planning tackle not only the issues concerned with sheer planning or energy. It influences the social factors as well,
and if properly applied may increase the quality of lives and economic development.
The importance of integrated spatial and energy planning cannot be underestimated. While planning process, not only the environmental factors and
their changeability need to be seriously taken into consideration, but also the
social and economic ones. Although, there are numerous strategies being developed and implemented, problems bound with integrated spatial and energy
planning need further investigation and profound insight which in each case
should be treated individually. Nowadays we have sufficient knowledge and
technological experience, all the factors needed to meet balanced, sustainable
spatial and energy planning. What we still need is raising of awareness and
social attitude towards more sustainable future including integrated spatial and
energy planning.
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Streszczenie
Oprócz przestrzegania podstawowych kwestii związanych ze zrównoważonym
rozwojem, w najbliższych latach planiści zobowiązani będą także do spełniania
bardziej rygorystycznych norm związanych z efektywnością energetyczną.
W Polsce, przełomowym rokiem okaże się 2021, kiedy wchodzi w życie unijna
dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków. W tej kwestii
ogromne znaczenie mają nie tylko charakterystyki pojedynczych obiektów, co
całe ich kompleksy i całościowe podejście do planowania – uwzględniające
także otoczenie i odwołujące się do skali urbanistycznej.

Celem tego artykułu jest przybliżenie głównych przyczyn przemawiających za zwróceniem się do zintegrowanego planowania energetycznego i przestrzennego. Wyjaśniono w nim kontrowersyjne kwestie związane ze spekulowanymi zmianami klimatycznymi oraz ich potencjalnym związkiem z sektorem
budownictwa. Oprócz tego, w artykule przedstawiono argumenty odwołujące
się do czynników ekologicznych, a także podstawowych kwestii związanych
z ewolucją terenów zurbanizowanych i czynników socjoekonomicznych.
Summary

Along with respecting basic sustainable development goals, planners will also
be obliged to meet more stringent provisions related to energy efficiency in the
coming years. In Poland, a crucial year will be 2021, when the EU directive on
the energy efficiency of buildings comes into force. In this matter, not only the
characteristics of individual objects are of great importance, but their whole
complexes and the overall approach to planning - considering the surroundings
and referring to the urban scale.
The purpose of this article is to indicate the main reasons for turning to integrated energy and spatial planning. It also explains the controversial issues
related to speculated climate change and their potential relationship with the
construction sector. In addition, the article presents arguments referring to
ecological factors as well as basic issues related to the evolution of urban areas
and socio-economic factors.
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ŚLADY JAKO ELEMENTY ANALIZY PRZEDPROJEKTOWEJ
W OBIEKTACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
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NATURAL AND CULTURAL TRACES AS FEASIBILITY ANALYSIS
ELEMENTS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE OBJECTS

Keywords: natural connections, planning scale, design scale, landscape architecture.

Wstęp
W architekturze krajobrazu, szczególnie w obiektach objętych ochroną, dla
których prowadzone są zabiegi rewaloryzacyjne, ślady mają bardzo duże znaczenie. Niejednokrotnie są one jedynym pozostałym świadectwem dawnej
świetności obiektu i jego przemian, dlatego też je odnajdujemy, identyfikujemy,
a te, które są zgodne z przyjętymi współcześnie dla obiektu celami, staramy się
zachować. W niniejszym artykule ślady rozumiane są jako elementy materialne
i niematerialne dawnej całości, powstałe w wyniku minionych procesów i zjawisk, przekazujące informacje zachowane we fragmentach lub zarejestrowane
na nośniku. Mogą one istnieć w rozważanym terenie lub poza nim. W przypadku parków i innych obiektów architektury krajobrazu 1 brakujące elementy
i ślady ich występowania mogą być określone poprzez badania wykonywane
zarówno w obrębie analizowanego terenu, jak i przez badanie analogicznych
elementów znajdujących się niekiedy daleko poza rozpatrywanym terenem
w tym także poprzez badanie źródeł archiwalnych.

Celem artykułu było podkreślenie roli śladów w badaniach terenowych
z uwypukleniem aspektów przyrodniczych. Zasadnicze kwestie artykułu wykorzystane były w pracach przygotowawczych do szerszej dyskusji naukowców
i artystów na temat „Element szczególny w otoczeniu – ślady” podczas IV Międzynarodowej Konferencji Artystyczno-Naukowej Konferencji KRAJart 2017
w Zakopanem. Niniejszy artykuł omawia ogólnie problemy związane z tematyką identyfikacji i badania śladów w parkach i innych obiektach architektury
krajobrazu. Treści niniejszego artykułu sporządzone zostały głównie na podAutorzy pod pojęciem obiektu architektury krajobrazu rozumieją obszar, którego
główną funkcją jest wypoczynek.
1
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stawie przeglądu wielu ewidencji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowej Instytucji Kultury
(obecnie znajdujących się w Narodowym Instytucie Dziedzictwa) oraz opracowań własnych. Dokumentacje były analizowane pod kątem wykorzystania śladów do opracowań całościowych w skali mikro- do odtworzenia pojedynczego
elementu parkowego, w skali mezo- do odtworzenia poszczególnych układów
obiektu, w skali makro – do wyznaczenia dawnej i obecnej roli obiektu w krajobrazie.
1. Badanie śladów

Parki i inne obiekty architektury krajobrazu tworzone były głównie dla celów
wypoczynkowych. Jednak zmiany podstawowych funkcji obiektu, jakie zachodziły w czasie zwykle powodowały niszczenie zarówno pojedynczych elementów tworzących cały obiekt, jak i nieodwracalne przeobrażenia w ich układzie
przyrodniczym, programowym (np. Sikora, 2008) i kompozycyjnym (np. Stępka, 2006). Często zmiany wywoływały tak głębokie przeistoczenia, że parki
podlegały transformacjom, o czym pisze między innymi Małgorzata Szafrańska
(2001). Niejednokrotnie zabytkowe ogrody podlegały przemianom w parki
(zobacz np. Dymek 2011) lub w tereny zieleni 2 towarzyszącej obiektom publicznym a niekiedy ulegały całkowitej zagładzie. Przemiany, jakie zachodzą
w parkach ukazują między innymi opisy ogrodów i parków Warszawy zamieszczone przez Różańską (2004). Pozostałe ślady są świadectwem dawnej treści,
funkcji czy formy obiektu. Ponowne i dokładne określenie celu, jakiemu ma
służyć badany obiekt historyczny jest wyjątkowo ważne, ponieważ bez niego
nie można opracować projektu rewaloryzacji. Głównym celem w rewaloryzacji
parku historycznego jest jak najwierniejsze przywracanie jego wartości jako
obiektu stanowiącego dokument przeszłości.

Analizując prace projektowe parków i innych obiektów historycznych
stwierdzono, że występują dwa kierunki działań. Pierwszy wynika z konieczności zachowania istniejących wartości przyrodniczych i kulturowych, drugi
z realizacji obecnych celów zagospodarowania terenu. Z przeanalizowanego
materiału wynika, że odnajdywanie śladów zarówno w terenie, jak i spuścizny
niematerialnej jest szczególnie istotne w przypadku projektów rewaloryzacji
zabytkowych założeń ogrodowych i ich adaptacji na potrzeby współczesne.
Badania śladów przeprowadzane są w kilku fazach pracy dotyczących obiektu
historycznego. Już na etapie określenia nowej funkcji badanego obiektu wielu
autorów analizuje wszystkie dotychczasowo pełnione przez obiekt funkcje
w różnych przedziałach czasowych (Wojtatowicz, Ozimkowska, 2016). Porównując ewidencje oraz analizując własne prace sprawdzano związki między sta-

Tereny zieleni rozumiane są jako obszary o innej podstawowej funkcji niż wypoczynkowa.
2
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nem zachowania obiektu (czy elementów oraz śladów materialnych i niematerialnych) a decyzjami odnośnie kierunków i sposobów ich rewaloryzacji.
W trakcie prac porównawczych stwierdzono, że stan zarówno pierwotnych
elementów oraz śladów tworzących obiekt, jak i jego późniejszych nawarstwień
w wielu przypadkach jest znaczący przy podejmowaniu decyzji o sposobie
użytkowania i funkcjonowania oraz zakresie działań konserwatorskich, w tym
rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Badane były ślady elementów nieistniejących oraz elementy istniejące
w różnych przedziałach czasowych funkcjonowania obiektu (w taki sposób
autorzy prowadzili badania np. w parku „Villa Mindyk” i „Piekarty” Wojtatowicz, Ozimkowska, 2009, 2015) od pierwotnych do zachowanych w ostatnim
okresie. Uzyskane wyniki świadczą o modyfikacji układów: kompozycyjnego,
funkcjonalnego, programowego, przyrodniczego i innych.

Analizowano też oddziaływania sił przyrody i człowieka w odniesieniu do:
zmian zachodzących w czasie i w przestrzeni parku, ich zgodności ze stawianymi celami, dla których został utworzony obiekt oraz współczesnych potrzeb
a także istnienie elementów i obiektów pod kątem zgodności z przepisami
prawnymi chroniącymi przedmiot opracowania. Badano czy wyznaczony cel
zapewnia zachowanie elementów i obiektów objętych ochroną prawną lub
posiadających wysoką wartość kulturową i przyrodniczą. Z przeglądu dokumentacji parków 3 wynika, że autorzy definiują rolę, jaką ma pełnić obiekt
w przyszłości, po czym następuje etap prac przedprojektowych, w którym badanie elementów i śladów ma znaczenie dla późniejszych prac projektowych.
Istniejące, ważne dla realizacji celu ślady, rzutują w dużym stopniu na zakres
i metody prac przedprojektowych, sam projekt oraz kształtowanie obiektu.
Analizy rozpatrywano w poniżej opisanych skalach mikro-, mezo- i makro.
Na modelach (zobacz rysunki 1, 2, 3, 4), przedstawiono odniesienie elementu
lub obiektu do otoczenia oraz kierunki przepływu informacji o śladzie, dawnym
elemencie, obiekcie lub otoczeniu, a skala działań zależna jest od tego czy element lub obiekt i ich ślady uznane są za składową parku czy element lub obiekt
uznany jest za park.

Ewidencje zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych w zasobach Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
3
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Rysunek 1. Model przedstawiający odniesienie dawnego elementu lub obiektu
do śladu.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Model przedstawiający odniesienie dawnego elementu lub obiektu
do śladu i otoczenia.

Źródło: opracowanie własne.

60

Rysunek 3. Otoczenie jako źródło informacji o śladzie i samym dawnym elemencie lub obiekcie.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Ślad jako źródło informacji o dawnym elemencie lub obiekcie oraz
jego otoczeniu.

Źródło: opracowanie własne.
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2.

Badanie śladów w skali mikro

Wiele z elementów, które zajmowały szczególne miejsce w układach: przyrodniczym, funkcjonalnym i kompozycyjnym uległo tak wielkim przeistoczeniom,
że obecnie odnajdujemy je w formie szczątkowej lub jedynie w postaci śladów
(zobacz fotografię 1). Elementy lub nawet ich ślady zgodne z przyjętym celem
są zachowane, pielęgnowane i konserwowane oraz w odpowiedni sposób eksponowane zachowując charakterystyczne, swoiste cechy rewaloryzowanego
obiektu. Elementy niezgodne z celami są przeznaczone do usunięcia lub maskowane. Natomiast te, które nie wpływają na realizację celów pozostają lub
giną.
Fotografia 1. Przykład śladów w skali mikro. Granica obiektu – siatka ogrodzeniowa wrośnięta w drzewo.

Fot. J. Wojtatowicz

W ramach prac terenowych wykonywane są różnego rodzaju pomiary
i sondaże. Wykonywane są profile glebowe i przekopy, pomiary: stanu wody,
gleby czy powietrza oraz ich analiza w ujęciu historycznym. Dużo uwagi poświęca się na wszelkiego rodzaju prace pomiarowe, inwentaryzacyjne i ewidencyjne zarówno roślin jak i elementów architektury ogrodowej. Szczególne
miejsce zajmuje inwentaryzacja drzew, podczas której najczęściej dokonuje się
pomiarów wysokości, zasięgu koron, obwodów pni, wieku i ocenia się stan
zdrowotny. Określa się wiek drzew, licząc okółki gałęzi, słoje ściętych drzew,
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wyjęte rdzenie ze świdra przyrostowego lub stosuje analizę pyłkową i metody
wykopaliskowe (Majdecki 1993). Coraz częściej wykonuje się zdjęcia fitosocjologiczne a także spisy zwierząt i grzybów. Czasami wykonuje się szczegółowe
pomiary i analizy elementów szczególnych (Wojtatowicz 2012) i ich otoczenia.

W ramach prac kameralnych zestawiane, analizowane i porównywanie są
wyniki badań terenowych dotyczących poszczególnych elementów czy ich śladów w odniesieniu do danych ze źródeł archiwalnych. Wyniki badań umożliwiają ochronę wybranych elementów. Porównanie śladów i materialnych części nieistniejących elementów pozwala na przybliżenie funkcji i formy pojedynczych drzew, układów roślinnych oraz innych komponentów przyrodniczych
lub architektonicznych. Badanie poszczególnych elementów i śladów ma na
celu opracowanie całościowego wizerunku obiektu, a niekiedy kilku jego odsłon w różnych przedziałach czasowych.
Przykład

Odnalezienie w materiałach źródłowych śladów obecności jednego elementu
np. konia, czy krowy wskazuje na ukierunkowanie poszukiwań zabudowań
gospodarczych. Z kolei odnalezienie śladów budynków takich, jak stajnie czy
obory wskazuje na obecność dymówek (jaskółek), które w sezonie lęgowym
lepiły tam gniazda i wychowywały potomstwo. Z pewnością najwięcej można
było ich obserwować jak krążyły przed stajniami i oborami oraz w dawnych,
rozległych, otwartych wnętrzach parkowych.
3.

Badanie śladów w skali mezo

W typowych ogrodach i parkach dominują drzewostany i systemy komunikacyjne, dlatego one to właśnie powinny być analizowane w pierwszej kolejności
w procesie odnajdywania dawnych śladów układu przestrzennego i kompozycyjnego. W obiektach o urozmaiconej rzeźbie terenu i znacznych powierzchniach wodnych także ich analizy powinny być przeprowadzane jako priorytetowe.

Odnalezione i opracowane badania elementów służą do zastosowania istniejących lub opracowania nowych metod, które to pozwolą na datowanie
obiektu, rozmieszczenia elementów w układzie programowo-przestrzennym,
jego nawarstwienia czasowe i przestrzenne np. metody: dendrochronologiczne
(zobacz rysunek 5), przekopów terenowych, profili gruntowych, archeologiczno-stratygraficzne, porównawcze (Majdecki, 1993). Na szczególną uwagę zasługują obecnie badania archeologiczne, które pomimo, iż stosowane były już
w XIX wieku (1870 r. Willa Hadriana w Tivoli) i na początku XX w. (1910‒1923
w ogrodach Pompejów) (Morysiński, 2006), a w Polsce w drugiej połowie XX w.
(1967‒1968: Pałac Biskupi, dziś siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach,
Dwór w Mogilanach adaptowany na Dom Pracy Twórczej PAN, ogród klasztoru
oo. Cystersów w Jędrzejowie), (Gromnicki, 2007) to ich rozwój nastąpił na pocz.
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XXI w., kiedy to klasyczne metody archeologiczne wspomagane zostają nowymi
metodami np. prospekcji geofizycznej gruntu. Jak podaje Brian Dix (2016) wykorzystując nowe narzędzia i techniki „w sprzyjających warunkach terenowych
za pomocą pomiarów oporu elektrycznego gruntu, magnetometrii i georadaru
wykrywano ślady znajdujących się pod powierzchnią ziemi ścieżek i rabat
kwiatowych, lokalizowano mury graniczne ogrodów i elementy dekoracyjne, na
przykład baseny fontann”. Jak dawniej, tak i obecnie w poszukiwaniu śladów
w parkach duże znaczenie ma wykorzystanie metod kombinowanych przy pomocy różnego sprzętu w dostosowaniu do indywidualnych cech obiektu i aktualnych potrzeb. W ostatnich latach np. badania z zastosowaniem georadarów
wspomagane są kamerami termowizyjnymi zamocowanymi na dronach, co
ułatwia prace fotografii lotniczej i fotogrametrii. W rewaloryzacji obiektów
architektury krajobrazu, a zwłaszcza historycznych ogrodów, badania z zastosowaniem różnych metod obejmują najczęściej działania w skali mezo, choć nie
bez znaczenia są działania w skali mikro i makro. Pozwalają one utworzyć całościowe wizje obiektu w oparciu o pojedyncze elementy, jak i na podstawie rozległego obszaru ustalić miejsce i przebieg granic obiektów już nieistniejących.

Rysunek 5. Analiza układu przestrzennego drzewostanu parku w Piekartach
na przestrzeni 150 lat.

Źródło: T. Wojtatowicz.
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Wyniki różnych badań wykonanych przez specjalistów, pozwalają na
opracowanie kompleksowej metody umożliwiającej określenie całościowej
postaci obiektu, w tym w różnych przedziałach czasowych (Wojtatowicz, Ozimkowska 2009, 2016). W celu odtworzenia układu dawnego założenia ogrodowego, analizowane są ślady i elementy poprzez kryteria, które obecnie wykonywane są w standardowych opracowaniach. Kryteria te, jak podaje Longin
Majdecki (1993) to: „kryteria układu przestrzennego funkcji i tworzywa, które
były znane i uznane w czasie powstania parku” oraz „kryteria doboru przykładów porównawczych, według których powinny być: analogiczne rozwiązania
z tego samego okresu, parki tego samego autora lub kręgu twórców albo podlegające temu samemu mecenasowi oraz parki tego samego regionu, obszaru lub
położone w podobnych warunkach topograficznych” . Oceniane jest też otoczenie, które może podnosić lub deprecjonować walory elementu (Wojtatowicz
2012), co jest szczególnie widoczne przy analizie cech estetyczno-widokowych
oraz powiązań przyrodniczych po dwóch stronach granicy (zobacz fotografię
2).
Fotografia 2. Przykład śladów w skali mezo. Fragment dawnego obiektu historycznego obecnie sąsiedztwo parku.

Źródło: Fot. J. Wojtatowicz.
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Przykład
Odtwarzanie składu gatunkowego roślin i zwierząt parku na podstawie istniejących dróg dojazdowych. Możemy wyobrazić sobie, że w przypadku używania
wozów konnych, w terenie powstawały ślady kół i kopyt, a mocz i mierzwie
wpływały na modyfikacje składu gatunkowego zwierząt i roślin. Obecność koni
wpływała na przebywanie dzierlatek i wróbli na drogach dojazdowych, placach,
podjazdach, a także przy stajniach. W koleinach, w miejscach pomiędzy wzruszaną ciągle przez kopyta i koła ziemią, rośliny nitrofilne o krótkim okresie
wegetacji, znajdowały odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. Dziś niektóre z nich można jeszcze odnaleźć, w otaczającym krajobrazie. Są to ślady, które
mogą świadczyć o składzie gatunkowym roślin i zwierząt, który występował
kiedyś także na terenie obserwowanego i badanego parku.
4.

Badanie śladów w skali makro

Badania śladów na tym etapie prac odnoszą się przede wszystkim do szeroko
pojmowanego krajobrazu, w tym do porównań pozwalających na wyróżnienie
obiektu architektury krajobrazu w odniesieniu do innych obiektów tego samego lub innego rodzaju. Postrzeganie obiektu dokonuje się najczęściej poprzez
pryzmat związków i zależności zachodzących w skali miejscowej, regionalnej
i ponadregionalnej skupiając się w końcowym efekcie na znaczeniu obiektu
w odniesieniu do rozważanej przestrzeni. Przestrzeni, w której znajduje się sieć
składająca się z powiązanych ze sobą elementów liniowych, w tym: funkcjonalnych (np. drogi) i kompozycyjnych (np. osie widokowe) oraz przyrodniczych
(np. zadrzewienia przydrożne, nadwodne) (zobacz fotografię 3).

66

Fotografia 3. Przykład śladów w skali makro. Wyszukiwanie śladów i powiązań elementów parku i otoczenia.

Źródło: Opracowanie L. Ozimkowska.

W opracowaniu przybliżonego wizerunku obiektu w badanych przedziałach czasowych, wykorzystywane są analizy porównawcze do obiektów znajdujących się w podobnej sytuacji, które w całości lub we fragmentach zachowały
wyższą wartość (użytkową lub kompozycyjną).

Badania składników i cech krajobrazu wskazują na potencjalne zatarte
ślady, które mogły także występować w parku, np. skład gatunkowy roślin
w okolicznych zbiorowiskach leśnych, a zwłaszcza w rezerwatach przyrody,
użytkach ekologicznych czy zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, prezentuje różne gatunki, z których wiele mogło występować w parku w różnych okresach. Podobne analogie dotyczą innych zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych
i antropogenicznych (np. roślinność wodna, przywodna, łąkowa, muraw, pastwisk, pól, ogrodów, terenów zdegradowanych).
Posiadając niepełne wiadomości o sposobie użytkowania terenu można
próbować uzupełnić, a nawet odtworzyć brakujące elementy obiektu. Często
fragmenty elementu lub wzmianki o jego cechach umożliwiają odtworzenie nie
tylko pojedynczego ogniwa ale całego łańcucha składającego się z powiązanych
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ze sobą elementów żywych i nieożywionych. Każde odkryte ogniwo stanowi
podstawę do odkrywania kolejnych ogniw łańcucha. Ułożenie i scharakteryzowanie takich łańcuchów pozwala na odtwarzanie sieci zależności kompozycyjnych, funkcjonalnych, programowych, przyrodniczych i innych tworzących
całościowy obraz parku. Poniżej przytoczono przykład, w którym na podstawie
danych o jednym elemencie lub śladzie można określać istnienie innych pojedynczych ogniw a nawet całych łańcuchów.
Przykład

Sieć powiązań między zabytkowymi założeniami tarasu górnego i dolnego po
lewej stronie Wisły w Warszawie wyrażała się dalekimi osiami widokowymi,
które wiązały obiekty ze sobą. Wpływały one także na wewnętrzne rozplanowanie i powiązania kompozycyjne poszczególnych obiektów, jak analizował to
Majdecki, a podkreślił Ciołek w przedmowie do artykułu (Majdecki 1965).

Powiązania komunikacyjne pomiędzy obiektami, które powstawały w różnym
czasie wpływały na kształtowanie wnętrz ogrodowych i parkowych przy wjeździe, a także samych podjazdów. Transport konny sprzyjał przemieszczaniu się
nasion i zarodników roślin między obiektami. Duży wpływ na obecność w parkach tych samych spontanicznych gatunków fauny i flory miały łączące je aleje,
a niekiedy kanały i rzeki. Za konkretnym gatunkiem drzewa alejowego wędrowały związane z nim gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Dziś, gdy wiele obiektów zostało przedzielonych zwartą zabudową lub innymi barierami architektonicznymi, a w ubogim przyrodniczo parku brak jest wielu gatunków, śladów ich
dawnej obecności możemy szukać w innych parkach i ich otoczeniu, które kiedyś stanowiły ściśle powiązany ze sobą układ.
Wnioski

Z przeprowadzonych badań literatury oraz własnych doświadczeń dotyczących
rewaloryzacji parków zabytkowych jak i projektowania terenów wokół obiektów chronionych stwierdzono konieczność prowadzenia dalszych badań metodologicznych w odniesieniu do projektowania na terenach parków historycznych. Z przeglądu wynika, że niedostrzegany jest problem występowania fauny
i runa parkowego, a zwłaszcza powiązań w skali miejscowej i regionalnej. Wykonywane niekiedy spisy ptaków czy innych zwierząt żyjących w parku, traktowane są marginalnie i posiadają charakter załącznikowy. Wskazane byłoby
potraktowanie zwierząt jako istotnego składnika rewaloryzowanego parku.
Wiele ze zwierząt posiada dużą wartość z punktu widzenia ochrony przyrody
oraz dla wypoczywających. Uznając jako funkcje priorytetowe ochronę zabytku
i potrzeby wypoczywających należałoby zapoznać się z wymaganiami ważnych
gatunków i uwzględnić ich wymagania w projektach parków i ich otoczenia.
W analizach przedprojektowych do rewaloryzacji zabytkowych założeń
ogrodowo-parkowych zawsze brane są pod uwagę ślady materialne i niemate68

rialne elementów badanych w różnych skalach, ich zespołów jak i całych założeń. Odczytane ślady wykorzystywane są do określenia funkcji, jakie pełnił
obiekt w różnych przedziałach czasowych w procesie jego rozwoju. Istnieje
silny związek pomiędzy stopniem zachowania obiektu a decyzjami odnośnie
kierunków i sposobów jego rewaloryzacji. Stwierdzono, brak zgodności stanu
wielu elementów i obiektów objętych ochroną prawną lub posiadających wysoką wartość kulturową i przyrodniczą z pierwotnymi celami dla których zostały utworzone, wymaganiami współczesnych potrzeb oraz przepisami prawnymi.

W analizowanych pracach zwykle prowadzone są badania w różnych skalach w odniesieniu do różnych przestrzeni i różnych przedziałów badań. Działania takie utrudniają prowadzenie porównań na większą skalę. Aby analizy
przyrodnicze miały bardziej oczywiste przełożenie na decyzje projektowe oraz
wytyczne do kształtowania obiektu w przyszłości, należałoby analizować parki
historyczne stosując procedury uporządkowane np. według przedziałów przestrzennych, w których struktura parku zmieniała się znacząco. W każdym
z tych przedziałów zarejestrowane byłyby elementy i ślady adekwatne do analizowanej skali. Elementy i ślady powinny być rozpatrywane w skali mikro,
mezo i makro.
Z badań wynika, że fragmenty struktury pierwotnej zawierającej ślady
układu funkcjonalnego i kompozycyjnego ogrodu, jak i pojedyncze elementy
i ich pozostałości, które przetrwały do dzisiejszych czasów posiadają najczęściej wysoką wartość przyrodniczo-kulturową.
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Streszczenie

W ramach prac przedprojektowych w architekturze krajobrazu analizuje się
wszelkie możliwe do odczytania ślady przyrodnicze i kulturowe. Wśród przyrodniczych zwraca się uwagę na składniki i cechy krajobrazu, wśród kulturowych poszukuje się śladów historii – elementów wprowadzonych przez człowieka, poprzez badania stosowane w różnych dziedzinach jak np. archeologiczne i inne, specjalnie opracowane dla potrzeb rewaloryzacji zabytkowych
założeń ogrodowych, a także wykonanie kwerendy w zasobach archiwum
i bibliotek. Ślady odciśnięte piętnem czasu w terenie badane mogą być w trzech
kategoriach: w skali mikro, mezo i makro. Skala mikro dotyczy śladów znajdujących się w granicach samego obiektu. Ślady w skali mezo mówią nam
o obiekcie jako całości także w kontekście związków i zależnościach z otocze70

niem, a ślady makro odwołują się do szerokiego zakresu powiązań w krajobrazie. We wszystkich tych kategoriach ślady rozpatrywane mogą być zarówno
w odniesieniu do powiązań materialnych i niematerialnych w skali przestrzennej jak i czasowej.
Summary

Feasibility analyses for landscaping projects encompass the assessment of all
legible traces of the natural and cultural worlds. Natural traces that should be
considered include landscape features and components. Cultural traces are
historical vestiges, i.e. man-made elements to be searched for with the help of
tools developed either for study fields such as archaeology or specifically for
the restoration of historic garden complexes, as well as by doing archive and
library research. On-site historical traces may be examined at the micro, mezo
and macro levels. The micro level is limited to the traces that can be found exclusively within the complex. The mezo level concerns the complex as an entity
and the correlations and dependencies between the site and its surroundings.
The macro level involves a wide range of landscape interrelationships. Within
all these categories, the traces may be discussed in terms of material and immaterial connections in both time and space.
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STUDNIA MIEJSKA NA BIERUŃSKIM RYNKU –
WYJĄTKOWY ŚLAD AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA
Słowa kluczowe: Bieruń, rynek, studnia miejska, Wielki Staw Bieruński, „stworoki
bieruńskie”.

A WELL IN THE BIERUŃ TOWN SQUARE –
A UNIQUE TRACE OF HUMAN ACTIVITY

Keywords: Bierun, Town Square, City well, the Great Pond of Bierun, “bierun’s creatures”.

Wstęp
Z problematyką odczytywania istniejących śladów aktywności człowieka związana jest kwestia dostrzegania wpisanych w nie treści. Jednym z obszarów,
w którym możliwe jest poszukiwanie owych śladów – kodów, jest tkanka miejska. Miasto, w procesie swojego rozwoju historycznego, zawsze bowiem ulegało przemianom dokonującym się pod wpływem oddziaływania takich czynników jak: nauka, procesy projektowe, realizacyjne oraz użytkowe, a także uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych, gospodarczych etc. Ślady
– kody1 – wypracowane przez daną społeczność pod wpływem oddziaływania
w.w. czynników zawierały się i nadal będą się zawierać w szczególności w tym
co było, i/lub jest, dla człowieka, i danej społeczności pod jakimś względem
istotne, i/lub z czym dotychczas mogli, i nadal mogą się identyfikować. Nośnikami śladów mogą być na przykład obiekty małej architektury oraz sztuki. Dookreślająca je symbolika i znak zawarte w takich elementach jak ich struktura
architektoniczno – plastyczna oraz kontekst miejsca zlokalizowania może pełnić funkcję środka przekazu m.in. idei, podań, legend. Zarazem należy także
zauważyć, że wprawdzie niejednokrotnie będziemy mieli do czynienia z wyrażeniem czegoś, z czym człowiek i/lub dana społeczność może się w jakiś sposób
utożsamiać, ale równocześnie nie w każdym przypadku będzie to ślad aktywności człowieka rozpatrywany m.in. w sensie podejmowanych w przeszłości
przez daną zbiorowość działań mających wpływ na rozwój zarówno jej jak
i środowiska miejsca zamieszkania.
Spośród znanych obiektów małej architektury z bardzo mocno wyeksponowaną warstwą znaczeniową można wymienić: Syrenkę Warszawską, Małą

Słownik współczesnego języka polskiego, red. Wierzbicka E., Meissner E., Reader’s
Digest Przegląd Sp. z o.o., tom 1 a-ówdzie, hasło: aksjologiczny, s. 7.
1
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Syrenkę z Kopenhagi, Fontannę Neptuna w Gdańsku, Smoka Wawelskiego
w Krakowie. Syreny i Smok Wawelski są bohaterami baśni, legend. Neptun –
postacią występującą w mitologii, bóstwem chmur, deszczu, bogiem wód słodkich i użyźniających, a także morza 2. Wszystkie ww. obiekty są jednoznacznie
kojarzone z miastami, w których są zlokalizowane i stanowią dla nich element
szczególny w krajobrazie. Syreny są również symbolami miast.

Interesującym przykładem obiektu małej architektury będącego elementem szczególnym w krajobrazie, a zarazem także śladem aktywności człowieka
jest współczesna studnia zbudowana na płycie rynku miasta Bieruń. Zrealizowano ją w miejscu lokalizacji nieistniejącej, historycznej studni miejskiej pochodzącej prawdopodobnie z okresu powstania tego głównego ośrodka życia
społecznego i gospodarczego społeczności bieruńskiej. Zdatną do picia wodę
pobierano z niej jeszcze w latach 40. XX wieku. Współczesna studnia została
zaprojektowana na początku XXI wieku i zrealizowana w trakcie prowadzonych
w latach 2004–2005 działań rewitalizacyjnych tego najważniejszego placu
miejskiego. Jest jednym ze współtworzących go obiektów małej architektury.
W zamierzeniu projektantów i inwestorów miała m.in. zaakcentować istniejący
ślad po dawnej studni miejskiej 3.
Geneza powstania współczesnej studni, wpisana w nią ideografia, przyjęte
rozwiązania architektoniczne, plastyczne, urbanistyczne związane są nie tylko
z jej historią, ale także z podaniami i legendami o „stworokach bieruńskich”,
a poprzez nie również z krajobrazem zdominowanym w przeszłości przez
układ cieków, zbiorników wodnych, następnie z istniejącym od początku XVI do
początku XIX wieku Wielkim Stawem Bieruńskim, z którym z kolei wiążą się
pozostałości zabytkowej Grobli. Można zatem powiedzieć, że współczesna
studnia miejska zbudowana na płycie rynku w Bieruniu nawiązuje do rozwoju
osadnictwa społeczno-gospodarczego miejscowości oraz sąsiadujących z nim
terenów.

Wydaje się, że uprawnionym będzie postawienie następującej tezy: współczesna studnia miejska zbudowana na płycie rynku w Bieruniu jest elementem
szczególnym w otoczeniu, posiada znamiona wyjątkowości i unikatowości wynikające z ważności oraz różnorodności wpisanych w nią treści – ideografii –
które wpłynęły na jej powstanie. Może być analizowana jako ślad nie tylko nieistniejących i/lub zdegradowanych obiektów budowlanych, aktywności człowieka podejmowanych na płaszczyźnie techniki, zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka i działań natury.

Cirlot J. E., Słownik symboli, Znak, Kraków 2000, hasło: Neptun, s. 267‒268.
Autorami projektu współczesnej studni w Bieruniu są: mgr art. plastyk Roman
Nyga, mgr art. rzeźbiarz Stanisław Hochuł, mgr inż. Marek Skałkowski oraz mgr inż.
arch. Grażyna Lasek.
2

3

74

Legitymując się zapisem symbolicznym możliwe jest także jej odczytanie
w aspektach kultury i sztuki.

Celem badań było zaprezentowanie studni miejskiej w Bieruniu jako
obiektu małej architektury, którego kształt związany jest z historią miejscowości, podaniami, legendami, procesem wykorzystywania potencjalnych możliwości i cech środowiskowych regionu.
Przyjęto następującą metodę badawczą:

1.
2.
3.

Zdefiniowanie śladów aktywności człowieka zawartych w strukturze
studni zlokalizowanej na płycie rynku w Bieruniu;
Zbadanie i scharakteryzowanie najważniejszych cech oraz uwarunkowań
współtworzących poszczególne ślady;
Ocena omawianych zagadnień, podsumowanie i wnioski.

Badania przeprowadzono w ramach realizacji zadania badawczego pt. Problemy architektury i urbanistyki regionalnej wobec wyzwań XXI wieku – studium
przypadków, w Instytucie Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w Nysie. Program był finansowany przez PWSZ w Nysie.
1.

Ślady aktywności człowieka wpisane w rozwiązanie bieruńskiej
studni miejskiej

Przyjęto, że odczytanie i analizę śladów aktywności człowieka zawierających
się w strukturze przestrzennej współczesnej studni miejskiej zlokalizowanej na
płycie rynku w Bieruniu można dokonać w następujących płaszczyznach problemowych:
1. Kultury.
2. Sztuki.
3. Historii.
4. Techniki.
5. Zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka i działań natury.

Badany obiekt małej architektury wykazuje charakterystyczną przyciągającą uwagę formę, która w sposób istotny przyczynia się do tego, że to właśnie
wokół niego najczęściej gromadzą się ludzie przebywający w rynku. Można
w niej wyróżnić następujące elementy: cokół, płytę z umieszczonym na jej
obrzeżach tekstem, posadowione na płycie dwie atrapy pomp do poboru wody
oraz rzeźby przedstawiające utopca – ducha – siedzącego starego utopca i stojącego po jego przeciwnej stronie utopca w postaci kaczki. Dominantę kompozycji stanowi centralnie osadzona kolumna z wieńczącą ją misą i rzeźbą młodego utopca. Z górnej części postumentu na którym stoi utoplec oraz z ubrania
postaci ducha tryska woda. (Fot. 1, fot. 2)
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Fotografia 1. Widok studni miejskiej zlokalizowanej na płycie rynku w Bieruniu.

Źródło: G. Lasek.

Fotografia 2. Widok studni miejskiej zlokalizowanej na płycie rynku w Bieruniu.

Źródło: G. Lasek.
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Dokonując analizy studni w zakresie wkomponowanych, w nią śladów aktywności człowieka podejmowanych na płaszczyznach: kulturowej oraz sztuki,
należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na rzeźby przedstawiające utopca
będącego najpopularniejszym tzw. „bieruńskim stworokiem”.

Nazwą „stworoki bieruńskie” – w istnienie których głęboko wierzono –
określa się grupę lokalnie występujących postaci – duchów – obecnych w sferze
tutejszych ludowych podań i legend: utopców, strzygów, zmor, połednic, skrzotów i diobłów. Rozpatrywane w szerszym spektrum wchodzą, w skład rodziny
„demonów śląskich”, do których zaliczani są skarbnicy, połednice, diobły, skrzaty i straszki. Jest to grupa dobrych i złych duchów, których rodowód wywodzi
się z czasów pogaństwa. Od wieków istniały wprawdzie w świecie ludzkich
urojeń, ale zarazem – co zostało podkreślone w literaturze przedmiotu – genetycznie związane były z historią, krajobrazem i kulturą Górnego Śląska. Dla
rdzennych etnicznie Górnoślązaków ich obecność w obrębie jednostek osadniczych była na tyle ważna, że odnoszono się do nich z szacunkiem i respektem.
Informacje o rewirach występowania, wzbudzającym grozę wyglądzie, charakterze, zwyczajach, utrwalano w relacjach, tzw. „śląskich przywiarkach” – starych ludowych opowieściach i podaniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na temat roli jaką pełniły można m.in. przeczytać: „Duchy te powołane do
istnienia wyobraźnią kolejnych pokoleń, pełniły w ich życiu rozmaite funkcje:
straszyły i bawiły, uczyły nie sprzeniewierzania się obowiązującym zasadom,
ułatwiały w obrazowej formie rozgraniczać pojęcie zła i dobra, były skutecznym
stymulatorem pożądanych postaw we wspólnotowej aktywności lokalnych zbiorowości. Hierarchia określająca ich ważność oraz siłę oddziaływania na ludzi,
tożsama była z porządkiem określającym hierarchię wartości respektowanych
powszechnie wzorców postępowania oraz skrupulatnie przestrzeganych wskazań
moralnych” 4. „Owe stworoki nieprzypadkowo miały człowiecze kształty: stanowiły deformacyjne odbicie ludzkiej natury w wymiarze dominującego w niej zła
drążących ją charakterologicznych przywar…” 5. Z pokolenia na pokolenie
mieszkańcy przekazywali sobie opowieści i podania m.in. o tym jak utoplec
spotykał samotnych ludzi na podmokłej łące, brzegu rzeki lub stawu, zagajał,
zamieniał się z nimi na fajkę, która okazywała się następnego dnia gałązką,
mścił się gdy za przejawianą uczynność odpłacano mu niewdzięcznością, złem,
wodził po łąkach wracających z pracy 6.

Istniejąca w świecie ludowej wyobraźni postać utopca, podobnie jak innych „stworków bieruńskich”, była badana przez miejscowego artystę plastyka

4 Nyga R., Zaczyk E, Nyga J., Stwôrôki. Wizerunki stworoków śląskich, Bieruński
Ośrodek Kultury, Bieruń 1994, s. 34–36.
5 Nyga R., Zaczyk E, Nyga J., Stwôrôki. Wizerunki stworoków śląskich, Bieruński
Ośrodek Kultury, Bieruń 1994, s. 50.
6 Zobacz: Nyga R., Zaczyk E, Nyga J., Stwôrôki. Wizerunki stworoków śląskich, Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń 1994, s. 68‒70.
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Romana Nygę. Analogicznie jak pozostałe duchy, została przez Niego
w metaforyczny sposób zinterpretowana, a następnie zobrazowana w malarstwie oraz w rysunku. Utoplec – jako jedyny – doczekał się także swojego rzeźbiarskiego przedstawienia w formie rzeźb wkomponowanych w bieruńską
studnię miejską. Należy zatem stwierdzić, że w zakresie śladów aktywności
człowieka wpisanych w strukturę funkcjonalno-przestrzenną studni oraz realizowanych na płaszczyznach kultury i sztuki, omawiany obiekt małej architektury zawiera w sobie nie tylko elementy sztuki, ale zarazem przypomina
o obecności „stworków bieruńskich” w ludowych wierzeniach, historii, roli jaką
pełniły. Przyjęty przez artystę plastyka Romana Nygę kształt rzeźb został podyktowany tym, że od pokoleń mieszkańcom utoplec „Jawił … się jako przybysz
ze świata „nieczystych sił” – był rzekomo przedstawicielem gromady zbuntowanych aniołów, których za nieposłuszeństwo i pychę Bóg strącił kiedyś z nieba na
ziemię, przemieniając w demony. Utoplec był demonem wodnym. Miał wiele imion
i wcieleń – potrafił przybierać postać żaby, ryby, kaczki lub konia: był złośliwym
psotnikiem, a wobec ludzi, którzy mu się narazili – przejawiał mściwą bezwzględność” 7. Decyzja projektowa artysty została wyjaśniona poprzez następujący
napis widoczny na obrzeżach płyty nakrywającej studnię „Utoplec bieruński –
z ludowych podań – ze śląskiego żabiego kraju: jako młody utoplec, stary utoplec,
jako kaczka”.
Ze względu na historię badanego obiektu małej architektury oraz przekaz
głoszący m.in. to, że utoplec posiadał swoje rewiry – „zamieszkiwał”, „pojawiał
się” – zarówno w różnych częściach miasta Bieruń, jak i na przylegających do
niego terenach, założono, że współczesna architektura studni miejskiej wraz
z wyróżniającą się na niej grupą rzeźbiarską oprócz aspektów kulturowych
może przywoływać w pamięci również inne zagadnienia, takie jak historia regionu i krajobraz.

Problematykę można łączyć już z dokonanym przez projektantów i inwestorów przedsięwzięcia świadomym wyborem miejsca lokalizacji. W ten sposób
zaakcentowano istniejący ślad po dawnej studni. Atrapy pomp na płycie podkreślają i uczytelniają przeznaczenie oraz historię obiektu. Mogą także symbolizować proces technicznego udoskonalania sposobu poboru wody.

Rozpatrując problematykę w kontekście rewirów występowania postaci – ducha należy zauważyć, że od wieków kojarzono je z miejscami i obszarami ważnymi
oraz charakterystycznymi dla Bierunia, i jego okolic. Są nimi w szczególności okolice kopca, tereny w pobliżu nieistniejącego Młyna Borowego oraz rejon dawnego
Wielkiego Stawu Bieruńskiego.
Nyga R., Zaczyk E, Nyga J., Stwôrôki. Wizerunki stworoków śląskich, Bieruński
Ośrodek Kultury, Bieruń 1994, s. 66.

7
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W literaturze przedmiotu czytamy m.in., że utoplec z dużą, długą fajką, mycką
na głowie oraz z jedną nogą zakończoną kopytkiem, miał swój rewir na podmokłych łąkach sąsiadujących z kopcem. W przeszłości u podnóża tej inżynierskiej
budowli ziemnej rozwiązanej w formie sztucznie usypanego pagórka i obwarowanej częściowo zachowanymi rowami zlokalizowany był gródek – wczesnośredniowieczna osada, siedziba książęcego urzędnika i jego drużyny. 8 Obok niego przebiegał główny, prastary szlak komunikacyjny i handlowy prowadzący z Krakowa do
Wrocławia, poprzez Oświęcim, bród na Wiśle, Bieruń, Mikołów, Gliwice, Opole.
Pagórek z wieżą wartowniczą na szczycie, analogicznie jak inne tego typu okoliczne
kompleksy, pełnił funkcję punktu kontroli ruchu handlowego w ziemi raciborskiej,
był placówką celną książęcą oraz miejscem targowym 9. Postać ducha może zatem
przywoływać w myślach historię obiektu sięgającą do czasów sprzed lokacji miasteczka, która dokonała się w XIII wieku i znajdującego się obecnie w obrębie jego
granic administracyjnych, na terenie prywatnej posesji. Aktualnie kopiec jest ogrodzony, posiada wysokość około 5 – 5,5m, szczyt wieńczy murowana, barokowa
kapliczka św. Jana Nepomucena. Sąsiadujące z nim od strony zachodniej i południowej podmokłe łąki, po których rzekomo „pluskał” się utoplec, współtworzą
tereny zielone okalających starówkę. (Fot. 3, fot. 4)

8 Zobacz: Nyga R., Zaczyk E, Nyga J., Stwôrôki. Wizerunki stworoków śląskich, Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń 1994.
9 Zobacz: Musioł L., BIERUŃ miasto kościół i parafia. Monografia historyczna, Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń 1999. („Książkę wydano na podstawie maszynopisu
z 1953 roku znajdującego się w Parafii św. Bartłomieja oraz maszynopisu z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (Sygnatura R 851 III uzupełnionych przez autora w 1970 roku”, s. 4).
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Fotografia 3. Widok łąk sąsiadujących z kopcem w Bieruniu.

Źródło: G. Lasek.
Fotografia 4. Widok kopca w Bieruniu.

Źródło: G. Lasek.
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Na uwagę zasługuje także fakt, że łąki sąsiadujące z kopcem wchodziły
w przeszłości także w skład moczarów, które niemal że otaczały Bieruń
i częściowo zachowały się do dnia dzisiejszego. Miasto analogicznie jak cały
obszar położony pomiędzy Oświęcimiem a Raciborzem słynęły z ogromnej
ilości stawów. Cechom środowiska naturalnego i krajobrazu zawdzięczały nawet swoją nazwę „Żabi Kraj”. Dla Bierunia i okolic przyjęła się nazwa szczegółowa – „Żabi Kąt”. Stawy wykorzystywano w celach gospodarczych. Na skalę
przemysłową hodowano w nich ryby. Na początku XVI wieku zbudowano Wielki Staw Bieruński – największy tego rodzaju obiekt inżynieryjny na Śląsku.
Zwano go także „Jeziorem Bieruńskim”. Zbiornik w okresie swojej największej
świetności zajmował powierzchnię około 600–625 hektarów. Istniał aż do początku XIX wieku. Nastąpiło wówczas załamanie się koniunktury gospodarczej.
Po osuszeniu stawu, które rozpoczęto na przełomie XVIII i XIX wieku, zbudowano folwark, utworzono pola i łąki. (Fot. 5) Z okresu jego istnienia zachowały
się fragmenty usypanego wówczas wału ziemnego – Grobli, zwanego potocznie
„Grobel”, zlokalizowanego od strony wschodniej miasta, pomiędzy nim
a sztucznym zbiornikiem wodnym. Ochraniał on mieszkańców przed powodzią
oraz ułatwiał spiętrzanie wód w „Jeziorze” 10.

10 Zobacz: Lasek G., Wielki Staw Bieruński – kontekst historii, tradycji, miejsca. w:
Innowacyjne rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Tom 8, Skowronek J. (red.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2016,
s. 223‒232.; Marcinek R., Wielki Staw Bieruński i jego pozostałości, Zeszyty Bieruńskie, zeszyt 30, Społeczny Komitet 600-lecia Bierunia, Bieruń 1993.; Musioł L.,
BIERUŃ miasto kościół i parafia. Monografia historyczna, Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń 1999. („Książkę wydano na podstawie maszynopisu z 1953 roku znajdującego się w Parafii św. Bartłomieja oraz maszynopisu z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (Sygnatura R 851 III uzupełnionych przez
autora w 1970 roku”, s. 4).
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Fotografia 5. Widok fragmentu terenów, na których w przeszłości zlokalizowany był wielki Staw Bieruński.

Źródło: G. Lasek.

Ze względu na fakt, że w tutejszych ludowych podaniach i legendach z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie informacje o utopcu/utopcach, które
posiadały swoje rewiry właśnie w rejonie „Jeziora Bieruńskiego” a w szczególności w okolicach Rachowej 11, a także w pobliżu Młyna Borowego zlokalizowanego w przeszłości na obrzeżach Bierunia, niedaleko rzeki Gostyń oraz drogi
prowadzącej do Świerczyńca 12, można powiedzieć iż obecność postaci-duchów
w miejscach wymienionych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kolejności
oprócz aspektów kulturowych oraz funkcjonowania społecznego może przypominać o nieistniejących już lub w znacznym stopniu zdegradowanych dziś
cechach dawnego środowiska i krajobrazu naturalnego, o procesie rozwoju
gospodarczego oraz techniczno-technologicznego.

11
12

Rachowy wchodzą obecnie w skład dzielnic miasta Lędziny.
Świerczyniec jest wsią położoną w granicach administracyjnych gminy Bojszowy.
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Podsumowanie
W oparciu o zrealizowane badania należy stwierdzić, że zgodnie z postawioną
tezą studnia miejska zlokalizowana na płycie rynku w mieście Bieruń jest nie
tylko elementem szczególnym w otoczeniu, ale zarazem posiada znamiona wyjątkowości i unikatowości wynikające z ważności i różnorodności wpisanych
w nie treści – ideografii – które wpłynęły na jej postanie. Jest obiektem, w przypadku którego nie mamy do czynienia ze zwykłym ozdobnikiem krajobrazu
miejskiego, ale zarazem także z materializacją idei wyrosłej z tkanki żywej społeczności. W sposób zmaterializowany wprowadza ona bowiem w jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych miasta – rynek – legendy i podania przekazywane z pokolenia na pokolenie, spośród których niektóre zostały właśnie
wkomponowane w rozpatrywaną studnię. Świadome działanie projektantów
spowodowało, że stała się ona wyróżnikiem miejsca lokalizacji, nośnikiem informacji historycznych i kulturowych. Dominująca na niej grupa rzeźbiarska
utopców zwraca uwagę na to, jak bardzo trwała i żywa wśród społeczności jest
obecność ludowych podań i legend o „stworokach bieruńskich”. W konsekwencji może to uprawniać do odczytania omawianego obiektu małej architektury
w kategoriach elementu, który w miejscu swojego zlokalizowania staje się właśnie materialnym wyrazem ludowej tożsamości mieszkańców Bierunia i terenów przyległych.
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Streszczenie
W pracy zaprezentowano badania dotyczące analizy studni miejskiej zlokalizowanej na płycie rynku w Bieruniu. Zrealizowane zostały w kontekście postrzegania jej jako elementu szczególnego w otoczeniu, posiadającego znamiona wyjątkowości i unikatowości wynikające z ważności i różnorodności wpisanych w nią treści – ideografii – które wpłynęły na jej powstanie. Ślady aktywności człowieka, zawierające się w jej strukturze funkcjonalno – przestrzennej,
odczytano na następujących płaszczyznach: kultury, sztuki, historii, techniki
oraz zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym pod wpływem działalności człowieka i działań natury. Stwierdzono, że studnia jest wyróżnikiem
miejsca lokalizacji, nośnikiem informacji historycznych i kulturowych. Jest
obiektem małej architektury, który poprzez dominującą na niej grupę rzeźbiarską Utopców, w sposób zmaterializowany wprowadza w jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych miasta – rynek – legendy i podania przekazywane z pokolenia na pokolenie. Może być także odbierana/odczytywana na płaszczyźnie swoistej syntezy, upamiętnienia nieistniejących i/lub zdegradowanych
obiektów budowlanych oraz cech środowiska naturalnego i jego przekształceń.
Summary

The publication presents an analysis of the urban well located in the town
square in Bieruń. This analysis has been completed in the context of perceiving
it as a special monument in the environment. The well has the character of exceptionality and uniqueness resulting from the importance and diversity of the
inscribed content – ideography, which influenced its creation. The traces of
human activity contained in its functional–spatial structure were analysed on
the following levels: culture, art, history and technology. The above traces were
also analysed as changes occurring in the natural environment under the influence of human activity and nature activities. It was found that the well is a distinguishing feature of the location, a carrier of historical and cultural information. It is an object of small architecture, which through its dominant sculptural group of ‘The Drowners’, visibly introduces into one of the most important
public spaces of the city – the town square. The legends and stories of ‘The
Drowners” are passed down from generation to generation. The well can also
be perceived as a commemoration of non-existent and / or degraded buildings
and the characteristics of the natural environment and its transformations on
the level of specific synthesis.
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ROZWÓJ WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
JAKO NARZĘDZIA INTERPRETACJI PRZESTRZENI
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, architektura.

DEVELOPMENT OF VIRTUAL REALITY

AS A TOOL OF SPACE INTERPRETATION
Keywords: virtual reality, augmented reality, architecture.

Wstęp
Wszystkie informacje, które docierają do odbiorcy, są w pewien sposób interpretowane. Tak jak programy komputerowe posiadają API 1, tak i ludzki mózg
potrzebuje pewnych wytycznych w jaki sposób odczytywać informacje.

Już na tym etapie rozważań na temat interpretacji, ludzkie mechanizmy
przyswajania informacji różnią się od siebie. Jednym z przykładów ilustrującym
te różnice może być zwykły gest wyprostowania palców wskazującego i środkowego. Dla Polaków oznacza to zwykłą liczbę 2. Gdy ten gest pokażemy
w Anglii, w zależności od zwrócenia wewnętrznej strony dłoni, może to być
gest zwycięstwa, bądź znak bardzo obraźliwy.

Różnice na tle kulturowym są jednym z problemów interpretacji 2, ale może on być mniej istotny, gdy droga między źródłem a adresatem informacji jest
jak najkrótsza. Problem się powiększa wraz z ilością podmiotów interpretujących położonych dalej od źródła.

Najprostszym przykładem ilustrującym tą zależność jest dziecięca gra
w głuchy telefon. Dzieci ustawione w rzędzie bądź okręgu mają za zadanie
przekazać proste hasło kolejnej osobie w taki sposób, aby nikt inny frazy nie
usłyszał. Mimo prostoty zadania efekt zazwyczaj jest ten sam – hasło na początku łańcucha jest kompletnie różne od hasła na końcu.
Od początku istnienia ludzkość szuka form przekazywania informacji
w taki sposób, aby straty komunikacyjne były jak najmniejsze 3. Ludzkość jest

Application Programming Interface – Interfejs Programowania Aplikacji.
Por. Qiufen Yu, Understanding the Impact of Culture on Interpretation: A Relevance
Theoretic Perspective, Intercultural Communication Studies, 2014.
3 Magdalena Dobrzańska, Zniekształcenia informacji w komunikacji interpersonalnej
na wybranych przykładach, Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne, 2016.
1
2
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dopiero gdzieś w środku drogi jako cywilizacji 4, a umiejętności komunikacji
stają się coraz bardziej wartościową cechą. Częściej zwraca się uwagę nie tylko
na same umiejętności czy wiedzę. Dodatkowym i ważnym składnikiem staje się
komunikacja, gdyż to właśnie ona pozwala na wytworzenie więzi pomiędzy
członkami zespołu i zmaksymalizowanie jego wydajności.

Informacja pomiędzy architektem a klientem przepływa w dwie strony,
w różnych postaciach. Początkowo jest to komunikacja werbalna, którą cały
czas uszczegóławia się, dodając kolejne warstwy (rysunki, plany, wizualizacje,
animacje), które pozwalają klientowi zrozumieć i interpretować wizję architekta.
Niestety nie jest to proste i bardzo często oczekiwania klienta przerastają
efekt bądź się z nim rozmijają.

Rozwój myśli technologicznej dociera do punktu, w którym ludzie są w stanie pokonać barierę między dawcą informacji i jego interpretacją, a biorcą informacji i jego interpretacją interpretacji dawcy poprzez możliwość odwzorowania źródła na tyle precyzyjnie, że podwójna interpretacja nie jest potrzebna 5.

Mediami, które pozwalają na przeprowadzenie takiej operacji są wirtualna
rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość oraz mieszana rzeczywistość. Artykuł przedstawia alternatywne rzeczywistości, a także, w jaki sposób mogą pomóc architektom.
Rysunek 1. Zależność pomiędzy wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością.

Źródło: opracowanie własne.
Clara Moskowitz, Earth's Final Sunset Predicted, SPACE.com, 2008.
Chris Milk, The birth of virtual reality as an art form, TED (www.ted.com/
talks/chris_milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_art_form/transcript), 2016.
4
5
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Artykuły o wirtualnej rzeczywistości w kontekście architektury pojawiają
się coraz częściej. Już w 1995 Schmitt, Wenz, Kurmann i van der Mark podjęli
temat pisząc Toward Virtual Reality in Architecture: Concepts and Scenarios
from the Architectural Space Laboratory 6, a przykładem dość świeżym nawiązującym do tematu jest The Architectural Continuum 7, którego autorem jest Constantinos Miltiadis.
Ten artykuł ma na celu przybliżenie potencjalnych wartości, które wiążą
się z wyżej wymienionymi formami przekazu na podstawie doświadczeń autora
zebranych podczas czterech lat pracy w firmie będącej liderem na rynku wirtualnej rzeczywistości w dziedzinie edukacji.

Zrozumienie nieskończonego potencjału alternatywnych rzeczywistości
cyfrowych może mieć wielki wpływ na sposób pracy architekta (i nie tylko), ale
nie jest to temat prosty, gdyż nawet środowisko IT nie do końca jeszcze pojmuje gigantyczną różnicę pomiędzy klasycznymi mediami 8 a wirtualną, rozszerzoną oraz mieszaną rzeczywistością.
1.

Rozwój mediów w kierunku VR

Na przestrzeni wieków formowały się różne sposoby komunikacji. Prawdopodobnie na początku porozumiewano się za pomocą mowy ciała lub gestów.
Wraz z potrzebą przekazywania coraz to bardziej skomplikowanych informacji,
czy wręcz zbierania danych, rozwijała się mowa, pismo, malarstwo, rzeźba.
W porównaniu z tymi osiągnięciami cywilizacyjnymi fotografia czy film
znajdują się stosunkowo blisko naszego obecnego położenia na osi czasu. Wydarzenia zapoczątkowane rewolucją przemysłową, a następnie dwoma wojnami światowymi i wyścigami zbrojeń doprowadziło do dynamicznego wzrostu
wiedzy.

Różnice pomiędzy pokoleniem urodzonym jeszcze w XX wieku, a tym z XXI
wieku są widoczne. Nie są to tylko różnice pomiędzy dziadkami, a wnukami, czy
rodzicami a dziećmi. Te różnice są często widoczne nawet pomiędzy rodzeństwem, w którym różnica wieku jest wyższa niż około pięć lat.
Nie można przewartościować znaczenia posiadania – już w wieku szkolnym – tak dla nas normalnego urządzenia jakim jest smartfon, który w wielu
kwestiach zmienia sposób myślenia dzisiejszej młodzieży. Wiedza już nie jest

Gerhard Schmitt, Florian Wenz, David Kurmann, Eric van der Mark., Toward Virtual Reality in Architecture:Concepts and Scenarios from the Architectural Space
Laboratory, Presence Teleoperators & Virtual Environments, 1995.
7 Constantinos Miltiadis, The Architectural Continuum, Conference paper: DIGITAL
CULTURES: Knowledge/Culture/Technology, At Leuphana University, Lüneburg,
2018.
8 Gazety, radio, telewizja.
6
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wartością najwyżej sklasyfikowaną, chyba, że mówimy o wiedzy jak coś znaleźć
i przefiltrować 9.

Różnice w postrzeganiu świata nigdy nie były tak widoczne w monokulturowym społeczeństwie, a co dopiero pomiędzy osobami z różnych warstw społecznych, czy też innych kultur.
Nastąpiła potrzeba, aby nie tylko zaproponować nowe narzędzie komunikacji, ale także wraz z nim wyeliminować zbędne etapy interpretacji.

Rysunek 2. Przykład utraty/zmiany informacji poprzez wielokrotną interpretację.

Źródło: opracowanie własne.

Już w 1957 roku Morton Heilig zbudował pierwszą maszynę do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości10 - “Sensorama”(opatentowaną w 1962 roku),
dzięki której można odbyć wycieczkę motorem po Nowym Jorku.

Maszyna ta posiada wiele funkcji zwiększających poczucie immersji takich
jak kolorowy, stereoskopowy wyświetlacz, wiatraki generujące sztuczny wiatr,
emitery zapachów, głośniki stereofoniczne czy ruchome siedzenie 11. Wszystkie
wymienione powyżej elementy można nazwać warstwami budującymi doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości. Stosując więcej warstw można oczekiwać głębszego doświadczenia u użytkownika.

Donovan McFarlane, Effectively Managing the 21st Century Knowledge Worker,
Journal of Knowledge Management Practice, 2008.
10 Morton Heilig, Sensorama Simulator, US Patent #3,050,870, 1962.
11 Ibidem.
9
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Rysunek 3. Sensorama – widok z boku.

Źródło: Heilig M., Sensorama Simulator, US Patent #3,050,870, 1962.

Kolejnym ważnym krokiem było stworzenie bardziej kompaktowego
urządzenia, które mogłoby znaleźć uznanie w rękach indywidualnych użytkowników.

Takiego zadania podjął się ponownie Morton Heilig, nazwany dzisiaj ojcem
wirtualnej rzeczywistości.

Urządzenie znane pod nazwą Telesphere Mask12 jest pierwszym ze znanych HMD (z ang. Head-Mounted Display; tł.: wyświetlacz montowany na głowie), a jego wynalazca wyraźnie wyprzedził swoje czasy.

Obecnie HMD jest najpopularniejszą formą wyświetlania wirtualnej rzeczywistości.
Morton Heilig, Stereoscopic-television apparatus for individual use, US Patent
#2,955,156, 1960.
12
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Rysunek 4. Telesphere Mask – rysunek poglądowy.

Źródło: Heilig M., Stereoscopic-television apparatus for individual use, US Patent
#2,955,156, 1960.

Kontynuacją pracy nad goglami wirtualnej rzeczywistości zajął się Ivan Sutherland i to właśnie on zaproponował termin Head-Mounted Display 13.
W 1966 roku Sutherland skonstruował urządzenie zwane Damocles Sword,
które nie tylko pokazywało proste obrazy w trójwymiarze, ale i aktualizowało
perspektywę w zależności od położenia głowy użytkownika 14, co jest kluczowe
w prawidłowej percepcji w wirtualnej rzeczywistości.

Ivan Sutherland, A head-mounted three dimensional display, Fall Joint Computer
Conference, 1968.
14 Ibidem.
13
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Rysunek 5. Damocles Sword – widok na mechaniczny system śledzenia pozycji
głowy użytkownika.

Źródło: Sutherland I., A head-mounted three dimensional display, Fall Joint Computer Conference, 1968.

W 1986 roku NASA zaproponowała pierwszy HMD z ekranami LCD. System początkowo znany jako VIVED (Virtual Visual Environmental Display),
który w 1989 roku został przekształcony w VIEW (Virtual Interface Environment Workstation) 15.

Ważną postacią, która wpłynęła na historię wirtualnej rzeczywistości jest
Jaron Lanier, który w 1985 roku odszedł z Atari i wraz z Thomasem Zimmermanem założył VPL Research Inc., pierwszą firmę, która sprzedawała gogle
i rękawice do VR’u. Lanier nadzorował pracę nad pierwszym wdrożeniem wirtualnej rzeczywistości w trybie wieloosobowym.

Za kroki milowe w rozwoju wirtualnej rzeczywistości można uznać urządzenia takie jak Virtuality (1991), Nintendo Virtual Boy (1995), czy Forte VFX 1
(1995).
Właściwy ruch VR znany coraz większej liczbie użytkowników rozpoczął
się w 2012 roku wraz z uruchomieniem projektu Oculus Rift poprzez zbiórkę
15

NASA Tech Briefs, July/August 1988
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w serwisie crowdfundingowym 16 Kickstarter. Wraz z wydaniem wersji testowej Oculus Rift DK1 rozpoczął się wyścig. Do gry włączył się zarówno Facebook, Google, a także Microsoft. Na dzień dzisiejszy liderem jakości w VR wydaje
się być HTC Vive, który współpracuje z popularną platformą gamingową
STEAM.

Na chwilę obecną market alternatywnych rzeczywistości cyfrowych rozwija się bardzo dynamicznie, ale wydaje się, że to nie wysoko wyspecjalizowane
urządzenia mają największy wpływ na popularyzację omawianego zagadnienia,
a prosty dostęp do namiastki VR’u poprzez smartfony, które w krótkim czasie
rozwinęły się do poziomu miniaturowych komputerów. Poprzez prostą modyfikację, jaką jest założenie Google Cardboard lub okularów Homido, użytkownik
może się przenieść w alternatywną rzeczywistość, aby doświadczyć czegoś co
było dostępne tylko dla nielicznych – jak np. spacer po powierzchni księżyca.
2.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Jednym ze sposobów opisania VR jest trójkąt I3 na który składa się immersja
(ang. Immersion), interakcja (ang. Interaction) oraz wyobraźnia (ang. Imagination) 17. Poprzez wirtualną rzeczywistość rozumiemy przestrzeń wytworzoną
przez wzajemne oddziaływanie immersji jako poczucia przynależności do
sztucznie stworzonej rzeczywistości, interakcji jako możliwości tworzenia
zmian w tej rzeczywistości przez użytkownika oraz jego wyobraźni pozwalającej na odczucia, które nie są spostrzeżone przez wzrok.
Rysunek 6. Trójkąt składników wirtualnej rzeczywistości.

Finansowanie różnego rodzaju projektów przez społeczność zainteresowaną
danym tematem.
17 Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet, Virtual Reality Technology, 2nd Edition, 2003.
16
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Źródło: Burdea C., Coiffet P., Virtual Reality Technology, 2nd Edition, 2003.
Najbardziej oczywistą warstwą wirtualnej rzeczywistości jest trójwymiarowy obraz. To od niego zaczynamy budować komputerowe doświadczenia.

W kontekście definicji Burdea i Coiffeta kina 3D nie możemy jeszcze uważać za część należącą do VR’u. Kinu 3D zdecydowanie brakuje interakcji. Nie
mamy możliwości zmiany czegokolwiek podczas oglądania klasycznego filmu
3D. Tak samo cierpi immersja, gdyż nawet sama poprawność widzianego obrazu 3D zależy od pozycji oglądającego w stosunku do oryginalnej pozycji kamery
na planie filmowym. Tym samym tylko widzowie siedzący w samym środku
kina odbierają wizję poprawnie.
Jeśli mówimy o filmie, to można dodawać kolejne elementy takie jak obraz
nakręcony w 360 stopniach w 3D, śledzenie pozycji oczu użytkownika i adekwatna zmiana obrazu, a także wpływ widza na wydarzenia na ekranie.

Kręcenie filmu w wirtualnej rzeczywistości może być zadaniem karkołomnym, prawdopodobnie niewykonalnym lub nieopłacalnym, ze względów technicznych takich jak ustawienie kamery, umieszczenie ekipy technicznej, reżysera w taki sposób, aby nie byli widoczni w kadrze, czy też nagrywanie dźwięków
tak, aby były jak najbardziej realistyczne dla widza.
Wirtualna rzeczywistość rozwija się dynamicznie jako grafika komputerowa. W tej formie znacznie łatwiej stworzyć animację, która – całkowicie
sztucznie wykreowana - nie ma takich problemów jak klasycznie kręcony film.

Dzięki rozwojowi grafiki komputerowej VR staje się coraz bardziej powszechny. Jeszcze niedawno trzeba było czekać po 2 doby na wyrenderowanie
jednej realistycznej wizualizacji, nie znając końcowego efektu i zwiększając
ryzyko straty czasu.

Wraz z rozwojem kart graficznych silniki graficzne używane w grach (Unity, Unreal Engine) są w stanie wygenerować podobny efekt do ich odpowiedników w wizualizacji (Mental Ray, VRay, Corona).

W przeciwieństwie do silników przeznaczonych do wizualizacji, silniki
gamingowe potrafią wygenerować 60, 90 czy nawet 120 klatek (renderów) na
sekundę, a także są to w stanie zrobić dla obu oczu, co w praktyce oznacza podwojenie tych wartości.

Dzięki natychmiastowemu odwzorowywaniu trójwymiarowej rzeczywistości można zmniejszyć różnice komunikacyjne pomiędzy klientem i architektem. Klient może przetestować pewne rozwiązania samemu, a architekt ma
szansę lepiej zrozumieć projektowany obiekt, a także myślenie klienta.
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Rysunek 7. Mark’s House projektu Two Islands: rendering vs. rzeczywistość.

Źródło: Jonathan Sun, The Image of Architecture, Yale School of Architecture,
2014.

Można zaobserwować, że branża VR 18 jest dopiero na początku swojej
drogi, a testy wykonywane przez architektów są bardzo ograniczone i obejmują
mały ułamek możliwości technologii. Najczęstsze próby wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w architekturze to tak zwane wirtualne spacery, które są
pierwszym, pozytywnym ruchem.
3.

Rozszerzona rzeczywistość (AR)

Bardzo ciekawym zjawiskiem, które pojawiło się u boku wirtualnej rzeczywistości jest tak zwana rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality).

Aby uzyskać AR potrzebny jest marker oraz filtr. W rzeczywistym otoczeniu ustawia się fizyczny marker (obrazek, obiekt 3D), bądź poprzez oprogramowanie jest generowany marker wirtualny (SLAM19), a następnie pomiędzy
oczami użytkownika, a markerem ustawia się filtr (najczęściej smartfon, bądź
tablet). Filtr rozpoznaje marker oraz oblicza pozycję markera względem siebie,
dzięki czemu jest w stanie nałożyć trójwymiarowy model na otaczającą nas
rzeczywistość.

18
19

Por. https://youtu.be/AqhD0pt9Fi4
Simultaneous Localization And Mapping.
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Rysunek 8. Trójwymiarowy model budowy szyi w rozszerzonej rzeczywistości
widziany przez smartfon.

Źródło: EON Creator AVR, EON Reality

Rzeczywistość rozszerzona przeżywała swój największy wzrost podczas
premierowych dni gry Pokemon Go, która oferuje szukanie wirtualnych stworków na ulicach całego świata.
W obecnej chwili AR jest technologią łatwiej dostępną dla indywidualnego
klienta, gdyż w najlepszym wypadku nie wymaga żadnych dodatkowych elementów poza smartfonem.

Bardzo prostym przykładem użycia tej technologii może być nakładka z
meblami przy projektowaniu wnętrz. Można ją przygotować w taki sposób, aby
nie tylko zmieniać meble, ich parametry gabarytowe, ale i kolorystycznomateriałowe.

W mieście AR jest coraz częściej używany zamiast klasycznych map czy
nawigacji. Dzięki zintegrowaniu z systemami geolokacyjnymi jest w stanie
wskazać drogę do celu bezpośrednio na obrazie odbieranym przez kamerę
smartfona 20.

Sam Stubblefield, What augmented reality means for architecture, meanstheworld.co, 2013.

20
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Już dzisiaj można zauważyć studia architektoniczne eksperymentujące
z wirtualnymi makietami21. Nie jest to jednak standard, a raczej gadżet dla bogatszej klienteli.
Rysunek 9. Tablet użyty jako filtr rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality
4.

Mieszana rzeczywistość (MR)

Mieszana rzeczywistość powstała z fuzji rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Otoczenie widziane w MR nie jest w pełni sztucznie generowane,
a filtr przymocowany jest bezpośrednio do głowy użytkownika. Efektem takiego działania są urządzenia HMD z przezroczystymi ekranami, na których wyświetlane są modele 3D dopasowujące się do otoczenia. Najpopularniejszymi
urządzeniami tego typu są Microsoft HoloLens i Magic Leap, które są stosunkowo nowymi produktami w pierwszych wersjach konsumenckich.
MR nie odcina użytkownika tak bardzo od świata jak w VR, ale ciągle ma
możliwość użycia jej najważniejszych atrybutów.

21

Por. https://youtu.be/wRdeY0--aF4
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Rysunek 10. Wizja użycia mieszanej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality.

MR może mieć zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Przywołując przykład z architektury, obiekt można nie tylko pokazać w wirtualnej rzeczywistości na etapie koncepcji, ale i po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Przykładowo, po położeniu fundamentów, klient mógłby przespacerować się po
placu budowy i analizować nie tylko wykonaną pracę, ale i doświadczyć potencjalnego przebiegu robót, wraz z efektem końcowym, a nawet różnymi wariacjami wykończenia.
Rysunek 11. Wizja użycia mieszanej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality.
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MR ma potencjał, by zostać włączonym do ekwipunku ekipy budowlanej.
Otwierają się pola badawcze, dla placów budowy z nałożonymi wirtualnymi
planami budynków, terminarzami czy procedurami i drogami ewakuacji. Może
to być kierunek, w którym podąży architektura.
Wnioski

Praca architekta ma bardzo ważną rolę dla funkcjonowania społeczeństwa.
Obecnie bardzo dużo mówi się o tak zwanym UX (User eXperience, tł: doświadczenie użytkownika) i warto zauważyć, że architektura kształtuje UX w skali
makro, co jest ogromną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność wymaga posiadania adekwatnej wiedzy. Wyżej opisane
technologie pozwalają nie tylko przetestować UX na poziomie koncepcyjnym,
ale także w znacznym stopniu poprawić komunikację i zrozumienie między
architektem i zwykłym człowiekiem.

Ważne jest zachowanie pewnej równowagi oraz chronologii. Rysunek odręczny czy budowanie makiet, zawsze będzie ważnym narzędziem w projektowaniu. Wirtualna rzeczywistość rozwija się bardzo dynamicznie, a podążając z
duchem czasu, należy zachować równowagę pomiędzy narzędziami, aby dostosować się do potrzeb zdigitalizowanego społeczeństwa XXI wieku.
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Streszczenie

Wraz z rozwojem technologii powstają nowe media, które mają potencjał, aby
wejść na stałe do naszego życia codziennego. Już pod koniec lat pięćdziesiątych
XX wieku Morten Heilig opracował pierwszą maszynę do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości.

Mimo wieloletniego zapomnienia, VR została wskrzeszona poprzez łatwo
dostępne smartfony o dużej mocy. Używając kartonowych gogli każdy z łatwością jest się w stanie przenieść w podróż w niedostępne wcześniej miejsca - nie
tylko istniejące, ale i takie ze snów.

Otwiera to nowe możliwości, gdyż użytkownik nie musi już słuchać interpretacji o wydarzeniu czy miejscu, a może je doświadczyć własnymi zmysłami.

Z tego mogą skorzystać także architekci, wykorzystując wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość oraz rzeczywistość mieszaną nie tylko do
przedstawienia swoich pomysłów i wizji, ale także do wspólnego zrozumienia
i poprawiania doświadczeń poprzez możliwość natychmiastowych zmian i testów.
Summary

As the technology develops, new media that has the potential to join us with
our day to day life are created as well. Already at the end of the 1950s, Morten
Heilig developed the first virtual reality display machine. Despite many years of
oblivion, VR was resurrected by easily accessible high-performance
99

smartphones. Using cardboard goggles, everyone is able to travel easily to previously unavailable places, not only existing ones but also those from dreams.

This opens up new possibilities, as the user does not have to listen to the
interpretation of the event or place anymore. He can experience it with his own
senses.

Architects should benefit from such a turn of events. Using virtual reality,
augmented reality and mixed reality not only to present their ideas and visions
but also to jointly understand and improve experiences through the possibility
of immediate changes and tests.

Informacje o autorze
mgr inż. arch. Adam Bladowski
bladowski.adam@gmail.com
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IMPACT OF LARGE-SCALE URBAN INTERVENTIONS
ON CONTEMPORARY CITY CENTERS GDANSK CASE STUDY
Keywords: large-scale urban interventions, city centers, urban planning, Gdansk.

WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘĆ URBANISTYCZNYCH DUŻEJ SKALI NA
CENTRA MIAST. STUDIUM PRZYPADKU GDAŃSKA

Słowa kluczowe: Przedsięwzięcia urbanistyczne dużej skali, centra miast, planowanie przestrzenne, Gdańsk.

Introduction
In Polish realities large scale urban interventions have become a common development practice in contemporary cities, allowing achieving rapid changes
in their urban structure [Markowski, 2004]. They can be analyzed taking into
account various perspectives. Some of them include planning and development
models, types of sites transformed (brownfields, greeenfields, densification
of urban structures as well as transformation of other types of distressed urban
areas) as well as consequences and results of their implementation in existing
urban structures.
There is a vast literature on how these transformations are planned, developed and implemented, although there is still not much discussion on the
consequences and evaluation of their implementation. Among others, one can
mention here works by Swyngedouw and Salet, to name just a few of the key
authors. In addition, most of the analysis of these cases was focused on spatial
consequences of their development 1.

Therefore, the main aim of this paper is to discuss this issue in the wider
context, taking into account also social, legal, economic and infrastructural consequences of these projects, with a special focus on the ones located in city centers and generating major changes in their functional and spatial structure.
Within the paper the following issues are discussed:
−

1

Typology of contemporary large-scale urban interventions, located within
the city centers.

See – among others – works by Pancewicz and Lorens.
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−
−

−

Scope of the spatial, social, economic, infrastructural and legal issues associated with contemporary large-scale urban interventions.

Discussion of the consequences associated with implementation of largescale interventions within the structure of contemporary urban centers on
the basis of the analysis of selected case studies from Gdansk Metropolitan
Area (Poland).

Conclusions regarding future of planning and development of such projects.

On this basis the more in-depth analysis of the cases from Gdańsk, Poland,
including the newly created “Forum Gdansk” along with “Olivia Business Center” and “New train station complex in Sopot” projects are discussed. All these
are brand new interventions, located within the structure of Gdańsk Metropolitan Area – one of the most important metropolitan areas in the country and in
the entire Baltic region.

The locations of these project include distressed site as well as reclaimed
area above the existing railway tracks, urbanization of the urban voids and
transformation of the distress railway-side area. In addition, each of these are
complex urban interventions, meeting the criteria set in definition of the large
scale urban interventions, later on referred to as LSUI-s.

1.

Characteristics of the large scale urban interventions

Types of intervention within the urban areas may vary and can be described
differently due to their size and type of the site, type of the degradation or
characteristics of the site as well as functional and morphological composition.
But in every case the level of complexity of urban intervention required asks for
the comprehensive approach regarding planning and development processes.
In case there is a need for more complex functional and implementation solutions, the intervention can meet the criteria described in the definition of the
large scale urban interventions (LSUI-s). [Lorens, 2011]
1.1.

Definition of the large-scale urban interventions

Large scale urban interventions are not characterized only by the size of the
site dealt with or by its location. In fact, what makes these different, is the complexity of intervention. Therefore, the following definition can be applied to the
LSUI-s:
Complex redevelopment programs associated with introduction of new, substantial portions of urban program or transportation infrastructure, which are
planned and implemented in the integrated way by one, clearly defined, entity.
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On that basis one can draw the following characteristics of the LSUI-s:
–
Diversified types of land uses.
–
New, substantial portions of urban program.
–
Morphological complexity, including various types of structures.
–
Infrastructure improvements.
–
Integrated mode of implementation.
–
Presence of one, clearly identified, „implementation entity”.
1.2.

Typology of large-scale urban interventions

On the basis of the above mentioned, one could draw a typology of the LSUI-s.
This could include:
−

−
−
−

Key transportation hubs (associated with railway, road and air transportation) along with other uses (commercial, business and multi-use complexes) including the „railway station complexes”

Housing complexes along with the basic social infrastructure

Commercial complexes, which include shopping and other service centers
as well as entertainment complexes

Business and industrial parks, including „airport cities”

Above mentioned typology reflects the contemporary tendencies regarding LSUI-s within European cities and may be further developed in case the new
types of issues emerge [Lorens, 2004].
1.3.

Role of the large-scale urban interventions in the process of
shaping the urban structure

LSUI-s are frequently employed as the vehicles allowing comprehensive transformation of cities. This is due to a number of reasons, which include the facts
that LSUIs:
− contribute to focusing the investment efforts in the designated zones;
− can become the trigger for further development processes in its vicinity;
− become locations of the new urban program of over-local importance –
including types not yet present in the given city / region;
− allow substantial acceleration of the spatial development processes of both
the entire metropolitan area as well as its key parts.
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In result, in many cases LSUI-s are understood as key triggers of urban
change. This is due to the fact that development of LSUI-s may:
− influence the decisions of other investors / developers / site owners;
− lead to creation of the new spatial development poles – which especially
relates to the sites especially attractive for investors;
− contribute to changing the geography of spatial and functional connections
and networks within the city and entire metropolitan areas;
− prevent the disordered, spontaneous development – which is due to their
ordered structure.

In addition, LSUI-s may also play an important role of shaping the investment strategies both of the public and private stakeholders. This comes from
the fact that LSUI-s:
− allow coordinated and carefully planned realization of the extensive investment program;
− provide investment stabilization for both „leading entity” (i.e. land developer, key developer) and other entities/partners (small-scale developers);
− allow creation of the urban space of predictable quality – which contributes to the stabilization of the land market.
1.4.

Obstacles for planning and implementation of the large-scale
urban interventions

Planning and implementing the LSUI-s is not always an easy task. In many cases
it is associated with a number of obstacles and issues that have to be taken into
account while considering these as a viable vehicle for urban change [Markowski, 2004]. Among many, one should mention the following key ones:
− lack of interest in undertaking more complex urban undertakings on the
side of local/public administration („who does nothing, never makes any
mistakes”);
− lack of trust in private entities and their activities on the side of the public
sector;
− dislike – in many cases due to lack of clear legal framework – in undertaking the public-private partnership schemes;
− lack of highly skilled administration clerks/officials able to initiate/implement/monitor the development of the LSUIs.

Of course, above mentioned obstacles are not always present. In many cases these are considered as one and only type of vehicle able to deliver the major
urban transformation projects. The key example here is Hamburg HafenCity
project, which since late 1990-ies is successfully implemented 2. This major
waterfront transformation project allowed not only regeneration of the distressed urban area but also retaining by Hamburg its prominent position as key
2

More on this: www.hafencity.com.
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business centre of Europe. In this case it was necessary not only to develop
a masterplan itself (see fig. 1), but also to conceptualize a comprehensive implementation scheme based on public-private partnership.
Figure 1. Visualization of the HafenCity masterplan.

Source: HafenCity Hamburg. Der Masterplan. Hamburg 2000.

But at the same time one have to note that not always planned interventions
are actually fully implemented and not in each case they provide an immediate
effect of urban regeneration. In case some of the “success factors” are absent,
instead of the comprehensive implementation once can observe partial development of the isolated urban structures, not allowing the fundamental change
of the entire site. One of the good examples of such a situation is Glasgow waterfront, which – despite numerous planning and implementation efforts undertaken since late 1990-ties – is still a fragmented urban structure awaiting
comprehensive rejuvenation and implementation of the coherent urban structure (see fig. 2). Of course, in each of these cases the reason of partial implementation or even failure may vary, but some of them are associated with not
always positive consequences of the planned intervention.
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Figure 2. Image of the Glasgow waterfront (2016) – where newly developed
structure are still neighboured by distressed sites awaiting new comprehensive
transformation despite the fact that the regeneration process was originated
over 20 years earlier.

Photo credit: P. Lorens
2.

Selected aspects and contexts associated with planning and implementing the large scale urban interventions

As discussed before, the LSUI-s may bring various effects and be associated
with numerous types of consequences to the urban structure. Among these one
should name the spatial and infrastructural contexts as well as social, legal and
economic issues associated with their implementation. Many of them may be
considered of negative character to the existing urban structures and local
communities.
2.1.

Spatial contexts

LSUI-s, due to their scale, may bring significant changes to the urban structure.
Despite the regeneration effect for the site itself, it may at the same time cause
disintegration of the existing urban structure and networks. And this
means not only their transformation and creation of the new poles of growth,
but also elimination of the existing vibrant urban centers. In many cases, this is
also associated with substituting the “old” centers of urban life with the
new ones, which may also cause substituting the diverse functional structure
of those with the facilities focused i.e. on tourism and mass entertainment. The
good examples of such the situation is construction of the CentrO center in
Oberhausen, Germany (developed in the late 1990-ties) which caused serious
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functional decay of the neighboring urban centers 3. To some extend the similar
cases can be found in many other European cities like Barcelona, which centers
are over-dominated by the tourism industry. In result, the daily needs of the
citizens of these areas (associated i.e. with grocery shopping) have to be fulfilled in alternative ways. Another issue is associated with transformation of
the urban landscape which may include creation of the new landmarks, which
in some cases may dominate the historic townscapes and influence the perception of the heritage areas. Moreover, in some cases one can observe the significant environmental changes, which may include reshaping the green and blue
infrastructures of the site. Finally, in many cases LSUIs are associated with capturing the vast portions of land and transforming them into the commercial
structures, which may make further spatial improvements leading towards
creation of the more human structures impossible.
2.2.

Social issues

Although LSUI-s are rarely located within the already inhabited areas, they may
also be associated with numerous social issues. The key one is based on impact
of the LSUI-s on the local community, with a special focus on these parts of it
inhabiting the sites in close vicinity of the intervention. In many cases members of these communities are not very much welcomed within the borders
of the newly development areas while – at the same time – the redeveloped
space gets opened for incomers from more distant places or even from other
cities. The good example is Lyon Confluence, which has become a truly international district and a new hub of urban activities while the local community was
– to some extend – left behind 4. At the same time this newly transformed space
is – in many cases – much more dense than before which makes it less friendly
for the existing local community. But at the same time – in many cases – implementation of LSUI-s may effect in creation of the high quality public spaces, open and accessible for all citizens and allowing organization of numerous
public events – like open-air exhibitions etc. Also, development of the new
cultural offers as well as shopping and entertainment environments make
the surrounding living environments more attractive. But – at the same time –
since the urban environments within which the LSUI-s are located get more
commercially and touristically attractive, the real estate prices within their
vicinity may rise and the living environments – gentrified. In result, some of
the previous citizens may will to move out from the districts affected. Although

3 More about the CentrO Project Oberhausen in: Weimer, Jurgen (2001) “CentrO
Neue Mitte Oberhausen” in: Large Scale Urban Developments, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
4 More on this in Tolle, Alexander (2005) Quartiersentwicklung and innerstadtischen Uferzonen, Berlin: Leue Verlag; see also: Kamrowska – Załuska, Dorota
(2011) “Projekt Lyon Confluence” in: Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych, Gdańsk: Akapit-DTP.
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at the same time development of the LSUI-s may be associated with creation of
new social housing, which could be financed from the fees and taxes coming
from using for the investment purposes the municipal grounds.
2.3.

Legal aspects

Development of the LSUI-s is usually associated with numerous legal aspects.
Some of them are related to the changes in land ownership patterns. In these
cases the expropriation and compulsory purchase of land can be executed, although not each of the legal systems allow for such the action. Also, selling and
leasing publically owned land to the private investors is usually executed.
This may take also the form of creation of the public-private partnership
scheme, within which each of the partners is contributing with different type of
assets. On the public side this is usually publically owned land, which may be in
hands of both municipalities, state and other public companies (like i.e. airport
or railway companies). In addition, issuing the planning permits allowing development of LSUI-s may be dependent on making the special development
agreements, within which the private partners may be obliged to develop elements and systems of public and technical infrastructure of the over-local importance. Among others, one can identify here new public transportation networks, public roads and walkways as well as new or rejuvenated public spaces.
On the contrary, development of LSUI-s – due to their high commercial attractiveness – may be associated with increased crime rates. Finally, in many cases the environmental standards may be challenged and the development of
LSUI-s may be associated with eliminating some of the environmental values
and elements. Of course, in these cases usually the compensation mechanisms
are introduced, but in reality these rarely pay back the environmental harms
created by i.e. elimination of mature trees or semi-natural creeks or ponds. In
these cases, even if the water bodies themselves are preserved, they usually are
transformed into some sort of pleasure areas and lose their environmental
potentials.
2.4.

Economic issues

Also the economic consequences associated with development of LSUI-s are
massive. One of the major thing that has to be mentioned here is development
of the commercial offer within the city and increase in the number of jobs.
In many cases the new types of urban program that have not been present before in the city or in the vicinity of the site are introduced, which additionally
increases the attractiveness of this type of the development. But – on the contrary – this can have also negative effect on the local economy as a number of
previously existing local enterprises, small shops as well as service points may
go bankrupt. Of course one may argue that this effect can be considered real
only in part, as the creation of new jobs can compensate elimination of the previously existing ones, but what counts is that usually within this process the
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locally developed and sustained businesses are specially endangered. So what
counts is not just the amount of jobs but their importance to local communities.
Another key issue associated with development of LSUI-s is connected with the
increased attractiveness of both the city and – in some cases – the entire metropolitan area. This has to be considered in three perspectives: attractiveness
for tourists, migrants (willing to get permanently relocated) and other investors. All of them are important for local economy as this may further spur economic growth and increased income to municipal budget. Finally, when discussing the economic issues associated with location of LSUI-s, one has to mention the risk of gentrification and manhattanization 5 of entire cities, but –
predominantly – of the sites in the close vicinity of these interventions. This
comes along with increase of the real estate prices, both for sale and – predominantly – for rent. It is necessary to mention that this increase in case of the
analyzed sites is much higher than in other parts of cities.
2.5.

Infrastructure contexts

Finally, implementation of LSUI-s is usually associated with massive infrastructure improvements, both on-site and in its vicinity. This process may
include creation of new public transportation hubs and multi-story parking
lots, which offer new transportation options both for the residents and customers of the analyzed developments and for all other city inhabitants and visitors. In many cases these components of the projects are negotiated within the
agreements, mentioned in one of the previous parts of this article. On the other
hand, increase transportation demands associated with LSUI-s may result in
increased traffic demands, both in terms of requests for more efficient, safe
and reliable public transport and in relation to the demand for parking. The last
part is especially visible in case there is a shortage of parking spaces within the
planned structure and the system of public transportation is not efficient
enough to cater for the increased demand. Also, in many cases there is much
greater demand for supply of media, like water, electricity etc. Finally, development of LSUI-s may result in increased pollution, which include both solid
waste, waste water, noise as well as light pollution 6.

All groups of aspects mentioned in this chapter May be further analyzed
according to a number of criteria. Also, one has to remember that some of these
issues and consequences may be regarded as positive and others as negative to
the local economy, society and space.
Referred to in literature as „corporate gentrification”.
This term refers to the situation whennNew buildings and structures are extensively illuminated, which may be troublesome to the other users of space. For more
on this refer to: Martyniuk–Pęczek, Justyna (2014) Światła miasta, Wrocław: Wydawnictwo Marina.
5
6
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3.

Selected case studies of large-scale urban interventions in Gdańsk
Metropolitan Area

In order to present the above mentioned issues three case studies from the
Gdansk Metropolitan Area were selected. Each of them has different nature and
scale, which make this group and interesting set allowing further comparisons.
3.1.

Forum Gdańsk

The project was conceptualized as both retail, entertainment and transportation hub, allowing reorganization of the mobility and land-use patterns in the
entire city center. In addition, development of this project extensively influences the future of the city and its central part, changing the development
chances of other post-industrial and other brownfield areas. In addition, its
scale and level of complexity allows using it as the good case study, on example
of which the entire scope of issues associated with contemporary large scale
urban developments can be discussed.
Figure 3. General view of the Forum Gdansk complex (2018).

Photo credit: M. Habier

In addition to these general features of the project, this new development
created a new city landmark, although perceived in the local scale (as no highrise building was built within it). The key entrance plaza to the entire complex –
a brand new part of public space (although privately owned and operated) –
has also immediately become a focal point for the citizens and visitors of the
city. This was also a result of the decision to combine the commercial part of
the project with the public transportation hub (including new suburban train
station and key bus and tram stops) of regional importance. Therefore, the entire complex may be now regarded as not only the huge shopping center (the
area of it is over 6ha) but a true sub-center of the entire Gdańsk. Also, what has
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to be mentioned is the fact that within this project a railway corridor was included, and the existing tracks were covered by the platform on top of which
part of the complex was developed. Therefore, also from the landscape point of
view this project has a huge importance for the entire city. In result it is possible to conclude that this development contributed to the spatial reorientation
of the entire city center.

But the project Has also negative aspects which have to be discussed. First
of all, construction of the extensive parking complex in addition to the commercial part has generated a huge increase in car traffic in this part of Gdańsk. Also,
since so many public transportation routes were connected to this development, one can observe a rapid decrease of the volume of passengers using the
previous hub – associated with Gdańsk main train station. Also, some of the
architectural solutions adopted (like incorporating the existing Radunia river in
the structure of the complex including rebuilding the historic river bed) generated the extensive discussion on the limits of possible intervention within the
historic and natural structures. One has to mention that this part of the project
was developed despite the fact that developer in fact did not have a valid permit for this part of works. And the decision of doing this was taken with full
understanding of possible consequences, including the extensive fees which
developer had to pay.
Despite these, development of the Forum Gdańsk complex definitely contributed towards perceiving Gdańsk as the major Polish metropolis.
Figure 4. Main entrance to the Forum Gdansk complex (2018).

Photo credit: M. Habier.
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3.2.

New railway station complex in Sopot

The new railway station complex in Sopot (a city constituting the Gdańsk Metropolitan Area, located just 10 km to the north from Gdańsk city center) was
completed in 2016. This is one of the largest projects in Poland developed within the framework of the public – private partnership. It is also perceived as key
example of combining the public and private funds, assets and experience.
Within the project the large-scale multi-use complex was developed, combining the new building of the railway station, shopping and gastronomic center as
well as culture facilities.

Despite its size, this project has not affected heavily the natural and cultural environments, as well as has not generated major transportation hassle.
What is important is that no major increase in traffic was observed after its
completion. In addition, its architecture is regarded to be compatible with the
surrounding area. In result, this project is perceived as one of the two key hubs
of the Sopot center (the other one is so-called Haffner Center near Sopot Pier on
the waterfront). It also contributes towards building the image of Sopot as the
modern city (and not only nostalgic XIX-century summer resort), which – in
conjunction with the fact that Sopot is perceived as one of the top three cities in
Poland regarding the cost of life and of high quality of urban environment –
makes justified its nickname as “Monte Carlo of the North”.
Figure 5. General view of the new Sopot Railway Station complex (2018).

Photo credit: M. Habier.
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3.3.

Olivia Business Center (OBC)

Olivia Business Center is currently the largest office park within the Gdańsk
Metropolitan Area, combining seven building of total floor area of 120.000 m2
occupying the 3,5ha plot. Its main part is the high-rise building „Olivia Star” –
35-stories high class A office building, scheduled for completion in the end of
2018, which is already perceived as the tallest building within the Gdańsk Metropolitan Area and the new city landmark. Development of the project contributed extensively to the rapid change of the part of the city it is located within,
both in terms of architectural and functional criteria. Moreover, Olivia Business
Center Has become a seat for many both local and international companies,
which contributed towards creation of truly international image of this site. In
addition, location of the complex in close vicinity of suburban train station allowed many of the commuting employees to use public transportation as the
basic way of getting to their offices.
Despite these features of the project, the key issue associated with its development is jamming the Grunwaldzka Avenue (the main spine of the Tri-City
area, in close vicinity of which the OBC complex was located). In addition, extensive usage of private cars by OBC employees led to the situation that every
piece of vacant land located in the walking distance from OBC was converted
into parking. This resulted in measures undertaken by other site owners in the
area – and the largest one is Gdańsk University – aimed at protecting their land
from being used as unofficial parking. In this case the university authorities
decided to fence its area, which was associated with a very negative response
from the academic community. Also, other office park owners in the vicinity of
the OBC had to deal with issues coming from increased traffic in the area as
well as with heavily increased demand for public transportation. These issues
are still to be solved. Another problem is associated with the tallest building of
the OBC complex – “Olivia Star”. Its extensive illumination caused discussion on
how this is polluting the neighboring areas with unwanted lights as – due of its
height – it was affecting pretty large part of the city, including the historic districts and heritage areas. This could potentially lead to the court cases put
through by unhappy citizens. In addition, the large density of the project (FAR)
may cause in future environmental issues (lack of green spaces, no opportunity
for the rain water to be retained within the site etc.). Finally, despite its quite
central location in close proximity of key transportation hubs as well as other
local centers OBC is still perceived as a white-collar workers area, lacking the
public space – which in fact is untrue as within the complex a vast public areas
were developed and OBC management is trying to bring to this site many public
events.
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Figure 6. General view of the Olivia Business Center complex (2018).

Photo credit: M. Habier.
Conclusions

As argued, large scale urban interventions have become a common development practice in contemporary cities, allowing achieving rapid changes in their
urban structure. But at the same time their implementation is associated with
numerous issues and consequences, which were outlined in the article. One can
identify both social, legal, economic and infrastructural consequences of the
development of LSUI-s. Of course, the scope of these depends on the nature,
location and character of the particular project, therefore its peculiarities shall
be taken in the account in case of the more detailed analysis. And although
these interventions are frequently associated with a number of negative influences, still their implementation can help in spurring urban development and
making cities more attractive. In many cases these are also the only chance for
undertaking the complex regeneration programs for distressed sites, which
otherwise would either never be transformed or – in some cases – might have
been developed in an accidental way.
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Summary

Large scale urban interventions have become a common development practice
in contemporary cities, allowing achieving rapid changes in their urban structure. They can be analyzed taking into account various perspectives. Some of
them include planning and development models, transformation of brownfields and other types of distressed urban areas, as well as consequences and
results of their implementation in existing urban structures. There is a vast
literature on how these transformations are planned, developed and implemented, although there is still not much discussion on the consequences and
evaluation of their implementation. In addition, most of the analysis of these
cases was focused on spatial consequences of their development.
Therefore, the main aim of this paper is to discuss this issue in the wider
context, taking into account also social, legal, economic and infrastructural consequences of these projects, with a special focus on the ones located in city centers and generating major changes in their functional and spatial structure.
Within the paper the following issues are discussed:
− Revision of the typology of contemporary large-scale urban interventions,
located within the city centers;
− Scope of the spatial, social, economic, infrastructural and legal issues associated with contemporary large-scale urban interventions;
− Consequences associated with implementation of large-scale interventions
within the structure of contemporary urban centers;
− Discussion of the selected case studies;
− Recommendations regarding future of planning and development of such
projects.
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On this basis the more in-depth analysis of the cases from Gdańsk are discussed. These are located in one of the most problematic part of Gdansk – key
Polish harbor city, located on the Baltic sea cost and one of the most important
metropolitan areas in the country. The location of the projects analyzed include
distressed sites as well as reclaimed area above the existing railway tracks.
Development of these projects extensively influences the future of the city and
its central part, changing the development chances of other post-industrial and
other brownfield areas. In addition, their scale and level of complexity allows
using them as good case studies, on example of which the entire scope of issues
associated with contemporary large scale urban developments can be discussed.
Streszczenie

Przedsięwzięcia urbanistyczne dużej skali stały się częścią praktyki rozwoju
urbanistycznego we współczesnych miastach, co przyczyniło się do wprowadzenia szybkich zmian w strukturze ich centrów. Mogą być one analizowane
z wielu punktów widzenia. Uwzględniać one mogą modele planowania i rozwoju urbanistycznego, transformacji obszarów zdegradowanych czy też konsekwencje i wpływ ich lokalizacji na istniejące struktury miejskie. Istnieje wiele
pozycji literatury opisujących proces planowania, rozwoju i wdrażania tego
typu przedsięwzięć, choć w niewielkim jeszcze stopniu opisano konsekwencje
i ocenę ich realizacji. Dodatkowo, większość tych analiz skupia się na konsekwencjach przestrzennych rozwoju przedsięwzięć urbanistycznych dużej skali.
W kontekście powyższej konstatacji głównym celem niniejszego artykułu
jest omówienie analizowanego fenomenu w szerszym kontekście, w tym
z uwzględnieniem kwestii społecznych, prawnych, ekonomicznych i infrastrukturalnych konsekwencji realizacji przedsięwzięć urbanistycznych dużej skali.
W szczególności zamierzeniem autorów było przedstawienie tych z omawianych interwencji, które ulokowane zostały w obszarach centralnych miast
i które generują daleko idące zmiany w ich strukturze funkcjonalnej i przestrzennej. W związku z tym w artykule przedstawiono następujące zagadnienia:
− rewizję typologii przedsięwzięć urbanistycznych dużej skali, lokowanych
w centrach miast;
− przedstawienie zakresu kwestii przestrzennych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i prawnych, wiążących się z rozwojem przedsięwzięć urbanistycznych dużej skali;
− dyskusję nt. konsekwencji związane z lokalizacją omawianych typów
przedsięwzięć w strukturach centrów miast;
− omówienie wybranych studiów przypadku;
− wypracowanie finalnych rekomendacji dotyczących planowania i rozwoju
tego typu projektów.
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Na tym tle przedstawiono pogłębioną analizę wybranych przykładów z obszaru Gdańska. Wybrane przykłady są ulokowane w jednym z najbardziej problematycznych fragmentów miasta – głównego polskiego portu, ulokowanego
na wybrzeży Morza Bałtyckiego i jednego z najważniejszych obszarów metropolitalnych w kraju. Lokalizacja przeanalizowanych przypadków obejmuje
m.in. różne rodzaje obszarów zdegradowanych oraz odzyskiwanej na cele miejskie przestrzeni nad rowem, w którym przebiega główna linia kolejowa miasta.
Rozwój tych przedsięwzięć w znacznym stopniu wpływa na przyszłe procesy
rozwoju miasta i jego centrum, a także wpływa na zmianę szans rozwojowych
innych terenów zdegradowanych – w tym poprzemysłowych. Dodatkowo, skala
i poziom złożoności pozwala na wytypowanie ich jako studiów przypadku do
szeroko zakrojonej analizy, na bazie której może zostać przedyskutowane całe
spektrum zagadnień wiążących się z realizacją przedsięwzięć urbanistycznych
dużej skali we współczesnych miastach.
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CZĘŚĆ II
PART II
EKONOMIA
ECONOMY
Dominika Gawron

WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI W OBSZARZE ETYKI
W RACHUNKOWOŚCI
Słowa kluczowe: etyka zawodowa, nauczanie księgowych, kodeks etyczny, stowarzyszenie zawodowe, dydaktyka etyki.

SELECTED PROBLEMS IN TERMS OF ACCOUNTANCY ETHICS

Keywords: professional ethics, accountant's education, ethical law, professional association, ethics education.

Wstęp
Profesja księgowego, ciesząca się mianem zawodu zaufania publicznego,
ewoluowała na przestrzeni wieków zarówno pod względem obowiązków oraz
kompetencji, jak i obszaru odpowiedzialności. Sama rachunkowość została
podzielona na wiele rodzajów, a w jej strukturze wydzielono m.in. rachunkowość finansową, zarządczą, podatkową, rewizję finansową itp. Każda z tych
dziedzin uregulowana jest innymi normami prawa, od tworzonych przez państwo przepisów (np. Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Ustawa
o biegłych rewidentach), przez budowane na ich podstawie bądź zaczerpnięte
z zagranicy wzorce (KSR, MSR, MSSF), po metody gromadzenia i przepływu
informacji sporządzane wewnętrznie w firmie dla celów controllingu i rachunkowości zarządczej. Ogniwem łączącym te profesje oraz dziedziny jest nadrzędna zasada, którą powinien kierować się każdy księgowy ‒ „true and fair
view" – zasada wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa. Niestety pomimo, wydawać by się mogło, swej prostoty przekazu reguła ta jest często łamana
we wszystkich środowiskach zajmujących się rachunkowością. Przyczyna takiego stanu rzeczy to występowanie czynników zarówno wewnętrznych (np.
cechy osobowościowe specjalisty), jak i zewnętrznych (np. naciski różnych
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grup wpływów w przedsiębiorstwie) mających wpływ na kształtowanie bądź
nawet nieprzyjmowanie postaw etycznych przez księgowych. Seria skandali
finansowych z ostatnich 10 lat w wyraźny sposób daje do zrozumienia, iż świat
rachunkowości boryka się obecnie z głębokim kryzysem etycznym w każdej
dziedzinie, bez względu na to czy oszustwa mają charakter podatkowy, czy też
przybierają formę celowych zniekształceń dokonywanych w sprawozdaniu
finansowym. Każdy ujawniony i nagłośniony przypadek przestępstwa będącego
skutkiem agresywnej rachunkowości prowadzi do pytań o rolę księgowego we
współczesnym świecie oraz o obowiązki wypełniane przez niego w ramach
tzw. społecznej odpowiedzialności, gdyż należy pamiętać, iż osoby wykonujące
zawody związane z rachunkowością zobowiązane są do przestrzegania zasad
etycznych i utrzymywania wysokich standardów pracy, kwalifikacji i umiejętności. Trudność kształtowania postaw etycznych wśród księgowych nie wynika
z braku omówienia tego tematu zarówno w literaturze prawnej, jak i specjalistycznej, lecz z wciąż niedostatecznej wiedzy jaką cechuje się wiele osób wykonujących zawód związany z rachunkowością. Mimo istnienia problemu dotyczącego nauczania etyki wśród przyszłej kadry księgowej, dziedzina ta zajmuje
marginalne miejsce, bądź w ogóle nie jest ujmowana w programach nauczania
na kierunkach rachunkowości zarówno na szczeblu średnim (technika ekonomiczne), jak i wyższym. W związku z tym za cel artykułu autor przyjął zbadanie
wybranych aspektów w zakresie dydaktyki rachunkowości, co zamierza osiągnąć poprzez przytoczenie rozważań i wniosków autorów publikacji z zakresu
etyki zawodowej ukazujących się w latach 2005‒2015 oraz prześledzenie programów kształcenia wybranych uczelni zlokalizowanych na obszarze Trójmiasta pod kątem nauczania etyki w rachunkowości.
1.

Cel nauczania etyki w rachunkowości

Z konieczności nauczania etyki w rachunkowości zdają sobie sprawę zarówno
księgowi, organizacje zrzeszające osoby wykonujące ten zawód, jak i środowiska akademickie. Główną kwestią pojawiającą się w dyskusji dotyczącej zakresu, sposobu i czasu jaki należy poświęcić na propagowanie wartości etycznych
wśród księgowych jest poziom, na którym to kształcenie należałoby rozpocząć.
Przyszli specjaliści nauczani są różnorakich technik i metod obliczeniowych,
zapoznają się z nadrzędnymi zasadami rachunkowości, lecz nie jest im przekazywana dostateczna wiedza dotycząca chociażby radzenia sobie z dylematami
etycznymi związanymi z podejmowaniem danej decyzji. To z kolei powoduje, iż
w życiu zawodowym księgowi nie posiadają umiejętności, a nierzadko również
wrażliwości, w zakresie rozpoznawania oraz radzenia sobie z rodzącymi się
dylematami etycznymi 1, a przecież wysoki status zawodu księgowego kształtuje się w długim czasie nie tylko dzięki takim cechom wymaganym od księgowych, jak: stanowczość, rozwaga, umiejętność logicznego myślenia i działania,

1 Cieślak M., Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 23.
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zdolność argumentacji, koncentracji, koordynacji skłonność do innowacji, terminowość, zamiłowanie do liczb, wskaźników, zestawień, analiz i porządku
w dokumentacji, ale również dzięki wartościom etycznym 2. Bardzo często absolwenci rachunkowości weryfikują swoje wyobrażenia na temat pracy zawodowej po konfrontacji z bezlitosną rzeczywistością firmową. Narażeni na naciski różnych grup interesów w przedsiębiorstwie, bez odpowiedniego przygotowania, nie są w stanie odpowiednio reagować na sytuacje, w których się znajdują. Dotyczy to wszystkich środowisk związanych z rachunkowością bez
względu na wielkość firmy i charakter wykonywanej pracy oraz osoby, które
nacisk wywierają (bezpośredni przełożony, dyrektor finansowy, zarząd).
W związku z tym oczywistym jest, iż nauczanie etyki w rachunkowości to niezbędny element procesu edukacji przyszłych księgowych, konieczność, a nie
alternatywa, który ma następujące cele 3:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

zachęcenie studenta zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim
do następujących działań:
− odniesienia ścieżki edukacji w zakresie księgowości do kwestii moralnych,
− rozpoznawania mających podłoże etyczne zagadnień powiązanych z rachunkowością,
− zwiększania poczucia obowiązku moralnego oraz odpowiedzialności,
− rozwijania zdolności przydatnych do zmierzenia się z konfliktami czy
dylematami moralnymi,
− dowiadywania się, w jaki sposób poradzić sobie z niepewnością związaną z przyszłą pracą zawodową,

docenienie i próba zrozumienia przez studenta zarówno historii, jak i złożoności aspektów etyki rachunkowości oraz ich relacji do ogólnej etyki jako dziedziny nauki,

skłonienie potencjalnych księgowych do dokonania krytycznej oceny wartości, którymi się kierują, a także uświadomienie sobie, iż inni ludzie mogą
odznaczać się odmiennymi przekonaniami moralnymi,
konfrontacja własnego kodeksu etycznego z różnymi postawami w celu
wypracowania porozumienia w ramach określonej społeczności,

wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagadnień etycznych w codziennej pracy i wskazanie możliwości rozwiązań dylematów moralnych,
prezentacja szerokiego grona odbiorców, których decyzje podejmowane są
w oparciu o dane dostarczane przez działy księgowe.

2 Żuraw P., Etyka zawodu księgowego w procesie edukacyjnym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1079, s. 143.
3 Cieślak M., Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, op. cit., s. 24, Maruszewska E., op. cit., s. 22‒23.
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Wśród licznych przyczyn i argumentów za wprowadzeniem edukacji z zakresu
etyki wymienić należałoby 4:

1.

unaocznienie, iż etyka wywiera zasadniczy wpływ na pracę księgowego
i jest równie istotna jak kompetencje zawodowe, które posiada,

3.

wysokie oczekiwania społeczne wobec zawodu księgowego,

2.

4.

5.

6.
7.
2.

uświadomienie księgowym, iż decyzje przez nich podejmowane zarówno
w obszarze rachunkowości, jak i zarządzania, bardzo często niosą za sobą
konsekwencje etyczne, bez względu na miejsce i charakter wykonywanej
pracy,
zmienność świata, w którym funkcjonują specjaliści z zakresu rachunkowości,

zrozumienie, iż nie można nauczania etyki traktować jako zadania drugorzędnego w całym procesie dydaktycznym, a następnie mieć nadzieję,
iż księgowi będą uwzględniać ją jako ważny element pracy zawodowej,

zapoczątkowanie rozwoju etycznego księgowych na najwcześniejszych
etapach ich kształcenia, przez co powinien się on stać częścią procesu doskonalenia umiejętności zawodowych,

zachęcanie studentów do zwiększonego zaangażowania w takich obszarach, jak: przestrzeganie prawa i przepisów, odpowiedzialność, rzetelność,
szacunek i uprzejmość, interes publiczny i wrażliwość na odpowiedzialność społeczną, nieustanne doskonalenie się.

Nauczanie etyki w rachunkowości według kodeksów etycznych

Głównym efektem kształcenia przyszłych specjalistów ds. rachunkowości powinno być zrozumienie, iż właściwe wartości i postawy zawodowe stanowią
podstawy wszystkich działań księgowych oraz uwrażliwienie studentów na
kwestie etycznie napotykane podczas wykonywania pracy zawodowej5. Fundamentalnym problemem w tym zakresie jest niestety brak obowiązkowego
kursu z etyki na uczelniach, co powoduje zepchnięcie odpowiedzialności za
krzewienie prawidłowych postaw moralnych na osoby wykonujące tę profesję
oraz tworzone przez nie organizacje zawodowe 6. Nie sposób w tym momencie
nie wspomnieć o Międzynarodowych Standardach Edukacji przygotowanych
przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), której główną misją jest
światowy rozwój i podniesienie rangi zawodu księgowego zgodnie z ujednoliconymi standardami dla świadczenia usług na wysokim poziomie na rzecz inte-

Żuraw P., Etyka zawodu księgowego w procesie edukacyjnym, op. cit., s. 147‒148.
Nadolna B., Wartości etyczne i zawodowe w edukacji księgowego, Folia Pomeranae
Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 62, s. 185.
6 Maruszewska E., Edukacja w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości, op. cit.,
s. 21.
4
5
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resu publicznego. W tym celu powstały m.in. Międzynarodowe Standardy Edukacji stworzone przez Komitet ds. Edukacji IFAC. Osiem standardów określających wymogi w zakresie nauki i rozwoju zawodowych księgowych weszły
w życie 1 stycznia 2005 r. Wskazują one, iż zadaniem edukacji i praktyki zawodowej księgowych jest dążenie do powstania grup kompetentnych osób w ramach danej profesji, którzy będą ją wykonywać z korzyścią zarówno dla swojego środowiska, jak i społeczeństwa 7. Należy jednak pamiętać, iż Międzynarodowe Standardy Edukacji nie są przepisami prawa, lecz wyznaczają kierunek,
w którym podążać powinny regulacje państwowe bądź też własne programy
edukacyjne organizacji zawodowych. Zgodnie z MSE edukacja zawodowa księgowych to nauczanie, które opiera się na edukacji ogólnej oraz wyposaża
w wiedzę, umiejętności, wartości, etykę i postawy zawodowe. W odniesieniu do
trzech ostatnich zagadnień warto wspomnieć o MSE 4, który opisuje wartości
etyczne jakie praktycy powinni nabyć w trakcie realizowania programu edukacyjnego. Z powodu różnic kulturowych i prawnych charakterystycznych dla
regionów, w których pracują księgowi, IFAC przygotował Kodeks Etyki dla Zawodowych Księgowych mający za zadanie wspieranie wiedzy i umiejętności
księgowych poprzez wzmacnianie ich osobistej uczciwości i bezkompromisowości 8. Publikacja ta jest swoistym drogowskazem do postępowania dla praktyków w czasach eskalacji nadużyć w biznesie. Również w Polsce, wychodząc
naprzeciw problemom środowiska zawodowego rachunkowości w latach
2004‒2007 trwały prace prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce pod przewodnictwem Komisji Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu
Księgowego Rady Naukowej nad stworzeniem Kodeksu Zawodowej Etyki
w Rachunkowości. Dokument poddany został konsultacjom środowiskowym,
a następnie, po uwzględnieniu opinii i przyjęciu poprawek, przyjęto jego ostateczną wersję podczas obrad XIX krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w dniach 22‒23 czerwca 2007 r. Obecnie każde przedsiębiorstwo poprzez złożenie i zarejestrowanie w SKwP oświadczenia o przyjęciu
i stosowaniu kodeksu może zostać jego sygnatariuszem. Główny problem związany z kierowaniem się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki SKwP bądź
w MSE polega na dobrowolności stosowania zaproponowanych rozwiązań.

W związku z tym nie można nie zgodzić się z opinią, iż nauka wartości
etycznych powinna trwać od początku procesu kształcenia zawodowych księgowych i towarzyszyć im przez całe życie9 oraz nie ulega wątpliwości, iż etyka

Micherda B., Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 125, s. 82‒83.
8 Zuchewicz J., Program edukacyjny dla zawodowych księgowych w świetle międzynarodowych standardów edukacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu", 2009, nr 70, s. 208‒213.
9 Nadolna B., Wartości etyczne i zawodowe w edukacji księgowego, op. cit., s. 186.
7
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powinna na stałe gościć w programach polskich uczelni, a mimo to, nieczęsto
jest wykładana. Wśród głównych przyczyn tego stanu wyróżnić można10:

1.
2.
3.

brak fachowej wiedzy akademików biorącą się z ich niepewności i niechęci. Posiadają oni świadomość, iż etyka jest ważna, lecz brak pomysłu jak się
nią zajmować,

niejasna natura etyki oraz brak możliwości uzyskania satysfakcjonujących,
jednoznacznie moralnych wniosków co powoduje, iż dylematy etyczne są
trudne lub w ogóle niemożliwe do rozstrzygnięcia, a to z kolei prowadzi do
cynicznego podejścia do kwestii moralnych,

prowadzenie zajęć z etyki jedynie w celach kreowania wizerunku i uciszenia krytycznych głosów, jednak bez realnego wpływu na świadomość moralną, bądź umiejętność rozumowania przyszłych praktyków.

Podnoszony jest również argument, iż w programach nauczania uczelni
ekonomicznych obecne są zajęcia z zakresu szeroko rozumianej etyki biznesu
(etyki życia gospodarczego), co powoduje brak potrzeby wprowadzania kolejnego przedmiotu. Dodatkowo wiele środowisk biznesowych nie oczekuje przygotowania absolwenta pod kątem etyki, lecz w zakresie umiejętności technicznych. To zjawisko z kolei powoduje, iż rola etyki w życiu gospodarczym jest po
prostu niedoceniana, co podlega szeregowi uwarunkowań przedstawionych
tabeli 1 11.
Tabela 1. Przyczyny braku docenienia etyki w życiu gospodarczym
Rodzaj przyczyny
Historyczna
Polityczna
Prawna
Ekonomiczna
Spekulacyjna

Opis
Wynika z nawyków "organizowania" czy "załatwiania sprawy"
odnoszących się do nielegalnej wymiany oraz drobnych
oszustw, a będących znakiem czasów gospodarki centralnie
planowanej.
Związana z korelacją sytuacji politycznej i niestabilności gospodarczej.
Polegająca na wykorzystaniu nieprecyzyjności i luk w przepisach prawnych do dokonywania nadużyć w celu maksymalizacji zysku.
Występująca w przypadku niedostatku kapitału, gdy większość przedsiębiorstw walczy o przetrwanie na rynku.
Powstaje w momencie zwiększenia napływ kapitału spekulacyjnego, nastawionego jedynie na szybki zysk.

Źródło: Żuraw P., Etyka zawodu księgowego w procesie edukacyjnym, op. cit.,
s.145‒147.
10
11

Cieślak M., Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, op. cit., s.24‒25.
Żuraw P., Etyka zawodu księgowego w procesie edukacyjnym, op. cit., s.145‒147.
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W kontekście wskazanych przeszkód pamiętać należy, iż etyka w biznesie
zawsze powinna wiązać się, przy świadomym uwzględnieniu konsekwencji
i unikaniu rozwiązań przypadkowych, z podejmowaniem decyzji w pełni przemyślanych oraz w poczuciu nadrzędności prawa nad normami danej społeczności. Działania takie prowadzone w zgodzie z własnym wewnętrznym przekonaniem o konieczności postępowania moralnego zbudowanego w oparciu
o osobiste normy, świadczą o uzyskaniu pełnej dojrzałości etycznej.
3.

Oczekiwania księgowych w kwestii nauczania etyki w rachunkowości

Prezentacja występujących współcześnie dylematów etycznych, obrony
możliwych rozwiązań oraz sposobów propagowania zachowań etycznych powinna stanowić nieodzowny element procesu kształcenia 12. Na podobnym stanowisku stoją respondenci z dwóch badań przeprowadzonych w odstępie
10 lat. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone przez dr hab. A. Karmańską
wśród 108 uczestników podyplomowych studiów menedżerskich. Zawierało
szereg pytań związanych z etyką służb rachunkowych w postaci otwartej. Grupy ankietowanych podzielono według stażu pracy (do 10 lat, 20 lat, 30 lat
i powyżej 30 lat) oraz ze względu na rodzaj kapitału w firmie (przedsiębiorstwo krajowe/zagraniczne). Odpowiedź na pytanie dotyczące edukacji etyki:
Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania realizowany na studiach podyplomowych powinien zawierać specjalny blok lub treści obejmujące zagadnienia
istotne dla kształtowania etycznych postaw w zakresie rachunkowości w praktyce? w przeważającej części była twierdząca. Szczególnie w grupie z najniższym
stażem zawodowym odczuwano potrzebę wskazywania kadrze menedżerskiej
w czasie studiów podyplomowych przykładów błędów popełnianych przez
księgowych i głównych księgowych oraz wysuwano postulat, iż etyki w rachunkowości księgowi powinni uczyć się samodzielnie. Pojawiały się jednak
również stanowiska odmienne, tłumaczone chociażby opinią, iż "każdy powinien postępować zgodnie z zasadami" 13. Drugie badanie ankietowe przeprowadzone przez A. Banaszkiewicz i E. Makowską wśród 40 osób pracujących
w działach księgowych różnych firm przyniosło bardziej jednoznaczne odpowiedzi. 100% respondentów stwierdziło, iż zasady etyki powinny być przerabiane na poziomie zarówno studiów, jak i szkoły średniej. Dodatkowo uznano,
iż jeśli pracownicy księgowości nie zostali zapoznani z zagadnieniami etycznymi podczas edukacji, przedsiębiorstwa ich zatrudniające powinny przeprowadzać odpowiednie szkolenia. Ponadto ankietowani stali na stanowisku, iż nieetyczne zachowania księgowych powinny być nie tylko ujawniane, ale również

12 Maruszewska E., Edukacja w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości, op. cit.,
s. 20‒21.
13 Karmańska A., Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005", t. 26, nr 82, s. 147‒149.
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objęte karami14. Podobnego zdania były osoby ankietowane w badaniu
z 2005 r., które uważały, iż ważne jest wskazywanie skutków nieetycznych
postaw jako jedynego dostępnego hamulca nieprawidłowych działań. Niestety
brak odpowiedzi na pytanie czy konsekwencje miałyby dotyczyć poszczególnych osób czy całego przedsiębiorstwa może wskazywać, iż ewentualne następstwa nie muszą wpływać na poziom etyczny danej osoby, a jedynie na
"wymuszenie" na niej zachowań etycznych w obawie przed efektami ich niezachowania. Z obu badań wyłania się wniosek, iż księgowi, szczególnie z krótkim
stażem, oczekiwaliby w trakcie nauki na uczelniach wyższych, a nawet wcześniej, uczestniczenia w zajęciach dotyczących postaw etycznych. Kwestią dyskusyjną nadal pozostaje forma i długość trwania takiego kursu. Z powodu
ograniczonego czasu na studiach może być niemożliwe wprowadzenie całego
bloku dotyczącego etyki, ale uznaje się za uzasadnione poświęcenie choćby
jednego wykładu, nawet jedynie w celu zwrócenia uwagi na problem. Najbardziej efektywne narzędzia dydaktyczne według respondentów to dyskusja nad
przypadkami oraz warsztaty z etyki z aktywnym udziałem słuchaczy i prowadzącego 15. Zajęcia przeprowadzone w klasycznej wersji wykładowej mogłyby
powodować zmęczenie tematem oraz niechęć do przyswajania wiedzy przez
przyszłych księgowych. Dlatego też na problem wprowadzania etyki na uczelnie w Polsce należałoby spojrzeć zarówno z perspektywy studenta, jak i nauczyciela. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych adeptów księgowości
można by zastosować następujące metody przyswajania wiedzy 16:
1. analizę rzeczywistych zawodowych dylematów etycznych,
2. dyskusję na temat przyjętych rozwiązań oraz wynikających z nich konkluzji,
3. materiały szkoleniowe uwzględniające studia przypadków,
4. seminaria z udziałem praktyków posiadających szerokie doświadczenie
w zakresie podejmowania decyzji zawodowych,
5. scenki obrazujące zachowanie w danej sytuacji,
6. refleksje studentów nad ich doświadczeniami.
Skoncentrowanie się na praktycznych aspektach etycznych z pominięciem
tzw. suchej teorii wykładanej w klasyczny sposób spowodowałoby mocniejszą
identyfikację studenta z problemem bądź sytuacją, w której się znajduje lub
może znaleźć się w przyszłości. Z kolei, z punktu widzenia kadry akademickiej
należałoby się skupić na pokonaniu barier wprowadzania etyki do programów
uczelni, które przedstawia tabela 2 17.
Banaszkiewicz A., Makowska E., Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w świetle badań ankietowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 396, s. 16.
15 Karmańska A., Etyka w dydaktyce rachunkowości, op. cit., s. 150‒152.
16 Żuraw P., Etyka zawodu księgowego w procesie edukacyjnym, op. cit., s. 146‒147.
17 Cieślak M., Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, op. cit., s. 24‒25.
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Tabela 2. Rodzaje barier włączenia etyki do programów nauczania z perspektywy nauczyciela.
Typ bariery

Możliwość przełamania

Psychologiczna

Przekonanie akademików o pozytywnym wpływie
wywieranym na studentów dla zwiększenia ich
umiejętności radzenia sobie z kwestiami moralnymi
w pracy zawodowej, osiąganym dzięki poszerzeniu
programu nauczania o dyskusje etyczne.

Praktyczna

Zbudowanie bazy rzeczywistych i odpowiednich do
wykorzystania w edukacji przykładów etycznych, a przez
to stworzenie nauczycielom warunków do prowadzenia
dyskusji etycznych, po odpowiednim ich przeszkoleniu
w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych i studiów
przypadków.

Źródło: Cieślak M., Problemy edukacji etycznej w rachunkowości, op. cit., s. 24‒25.
4.

Etyka w programach kształcenia księgowych

Mając na uwadze powyższe rozważania dokonano uproszczonej analizy oferty
edukacyjnej w zakresie rachunkowości dostępnej na wybranych uczelniach
zlokalizowanych w Trójmieście (obszar Gdańsk ‒ Sopot ‒ Gdynia) oraz na kursach zawodowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
oddział Gdańsk. W pierwszej kolejności zbadano propozycję SKwP prowadzącego obecnie kursy certyfikacji zawodu księgowego na IV szczeblach. Ich program składa się z kilku modułów, dopasowanych poziomem zaawansowania
oraz swoją obszernością do wiedzy kandydatów, zawiera zajęcia bądź elementy
z zakresu etyki.
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Tabela 3. Stopnie certyfikacji w SKwP wraz z umiejscowieniem etyki
w programie kursu.
Stopień

Rodzaj kursu

Ilość
godzin

I

Kurs podstaw rachunkowości
dla kandydatów
na księgowego

116

Rachunkowość z elementami
etyki zawodowej

80

II

Kurs dla kandydatów
na specjalistę
ds. rachunkowości

264

Rachunkowość z elementami
etyki zawodowej

176

III

Kurs dla kandydatów
na głównego księgowego

228

Zaawansowana rachunkowość
finansowa z elementami etyki
zawodowej i sprawozdawczość

100

IV

Kurs dla kandydatów
na dyplomowanego
księgowego

160

Zaawansowana sprawozdawczość
finansowa z elementami etyki
zawodowej i technologii IT
[wyróżniony przedmiot: Etyka
i wartości zawodowe w biznesie]

72

Źródło: opracowanie własne.

Moduł zawierający etykę

Ilość
godzin

Wyróżnienie etyki zawodowej jako elementu głównego przedmiotu wykładanego na zajęciach może świadczyć o dużym nacisku kładzionym przez
SKwP na poruszanie kwestii moralnych w ramach kursu. Pamiętać należy,
iż warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie, począwszy od poziomu II, wymagane jest, aby posiadał on już pewne doświadczenie zawodowe, bądź ukończył pierwszy stopień certyfikacji. To pozwala na poruszanie w czasie zajęć
dylematów związanych z praktyką zawodową kursantów i odniesienie ich do
rzeczywistych sytuacji. Co w związku z tym z osobami, które takiego doświadczenia nie posiadają, ponieważ dopiero zgłębiają wiedzę na uczelniach wyższych? Studenci wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego mogą podjąć
studia na Wydziale Zarządzania w ramach kierunku Rachunkowość, bądź też na
Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków. Niestety próżno szukać
na studiach pierwszego stopnia przedmiotów związanych z etyką. Dopiero program studiów drugiego stopnia w ostatnim IV semestrze przewiduje 15 godzin
wykładów ukrytych pod szerokim pojęciem "Etyka w biznesie". Z programu
studiów podyplomowych dowiedzieć się można, iż prowadzone są zajęcia
z zakresu:
1. rachunkowości finansowej,
2. rachunkowości zarządczej,
3. rachunku kosztów,
4. międzynarodowych standardów rachunkowości oraz zasad prowadzenia
księgi przychodów i rozchodów,
5. prawa podatkowego.
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Brak natomiast jakiejkolwiek wzmianki na temat elementów etyki chociażby rozszerzających podstawę programową. Pośród wyższych szkół niepublicznych na rynku trójmiejskim na szczególną uwagę zasługują Wyższa Szkoła
Bankowa, Sopocka Wyższa Szkoła oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.
Niestety żadna z wymienionych placówek nie posiada w swoim planie studiów
przedmiotów dotyczących etyki w rachunkowości. Jedynie SSW oferuje zajęcia
z etyki studentom pierwszego roku Finansów i Rachunkowości, ale jest to
przedmiot ogólnouczelniany bez ściśle określonej tematyki związanej z pracą
przyszłego księgowego. Co więcej, na podstawie oferty kształcenia przedstawionych przez wspomniane uczelnie potwierdzić można fakt, iż student rachunkowości nastawiony będzie na nabywanie umiejętności technicznych
związanych z księgowością natomiast pominięte mogą zostać kwestie etyczne.
Zakończenie

Problem nauczania etyki w rachunkowości jest podnoszony od wielu lat. Analiza publikacji z zakresu 2005‒2015 r. wykazuje, iż dyskusja na ten temat wciąż
nie przynosi jednoznacznych wniosków. Mimo powtarzających się skandali
finansowych oraz niesłabnących głosów za wprowadzeniem lub rozszerzeniem
na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z etyką, nadal nie ma ich
w planie studiów badanych placówek. To zjawisko niestety powoduje, iż młody
adept księgowości wyrusza na rynek pracy nieprzygotowany na sytuacje jakie
go spotykają. Uczelnia nie jest w stanie zapewnić przyszłym księgowym odpowiedzi na wszystkie dylematy, które ich dotkną w życiu zawodowym, ale może
poprzez swoją doświadczoną kadrę oraz mądrze skonstruowaną ofertę kształcenia wskazać swoim studentom, w jaki sposób radzić sobie ze stanem niepewności oraz wpływem osób trzecich. Obecnie taką rolę spełniają organizacje zawodowe kładące coraz większy nacisk na kształtowanie etycznych postaw
w swoich słuchaczach, ale kursy organizowane przez te instytucje są nieobowiązkowe, a udział w nich wyłącznie dobrą wolą kursanta i jego potrzebą poszerzania wiedzy. Problem więc niestety zaczyna się już na poziomie akademickim, a pytanie na jakie powinny odpowiedzieć sobie uczelnie wyższe to: czy
biorą wystarczającą odpowiedzialność za wykształcenie swoich absolwentów
w zakresie postaw etycznych?
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Streszczenie

Dydaktyka etyki wśród księgowych, pomimo oczekiwań i potrzeb zgłaszanych
przez specjalistów z zakresu rachunkowości, jest wciąż niedoceniana przez
środowiska akademickie. Zjawisko to spowodowane bardzo często brakiem
wiedzy kadry nauczycielskiej oraz stopniem skomplikowania tematu powoduje,
iż próżno szukać etyki w programach kształcenia uczelni, zaś działania stowarzyszeń zawodowych ze względu na fakultatywny charakter nie są wystarczające do przygotowania przyszłych księgowych do mierzenia się z dylematami
moralnymi.
Summary

Accountant’s ethics didactics is still being underestimated by academic environments despite of the needs and expectations reported by the expert in terms
of accountancy. This occurrence is very often caused by lack of knowledge and
complexity degree which is why ethics is not included into university’s education program. Further, professional association’s actions are insufficient to prepare future accountant’s to meet with moral dilemmas.
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