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Projekt Design Silesia jest realizowany w ramach poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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ii. innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

I.

7

doktoranci dla innowacji
interdyscyplinarny program
stypendialny dla doktorantów.
założenia programu

9

wiedza cenniejsza niż złoto

Mariusz Kleszczewski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
W XXI wieku wiedza staje się najcenniejszym zasobem, który decyduje nie tylko o rozwoju gospodarki, ale o losach całych społeczeństw. Jej rozwój polega na nieustannym
ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.
W programie stypendialnym realizowanym w ramach projektu Design Silesia wybraliśmy w drodze konkursu tych, którzy zdecydowanie wykazują ciekawość do szukania innowacyjnych rozwiązań oraz mają odwagę realizować własne projekty badawcze dotyczące nowego wciąż zagadnienia, jakim jest design.
Istotą programu stypendialnego było wsparcie autorów i autorek prac badawczych
wspomagających proces rozwoju regionu poprzez innowacje. To inwestycja w najlepszych, stwarzanie im optymalnych warunków nauki, badań i pracy. Z drugiej strony we
współczesnym świecie liczy się przede wszystkim praca zespołowa, dlatego wybranej grupie studentów zaproponowano oprócz wsparcia finansowego wspólne interdyscyplinarne seminarium, podczas którego doktoranci i doktorantki mogli się wzajemnie inspirować i wymieniać naukowe doświadczenia.
Potencjał naszego regionu to ludzie – bez ich kreatywności, umiejętności i talentu nie zmienimy Śląska na lepsze. Jestem przekonany, że dzięki innowacyjnym działaniom, otwartości i tolerancji na inne sposoby myślenia możemy wspólnie kształtować region, w którym codziennie żyjemy.
Zapraszam do wnikliwej lektury.
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ii. innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich

design silesia

Zespół Design Silesia
Wielu osobom design wciąż kojarzy się jedynie z czymś współczesnym – podobnie
myśli się i na Śląsku. Warto jednak pamiętać, że od dekad o wzornictwie użytkowym
i projektowaniu dla ludzi mówi się w Katowicach np. na poziomie akademickim, na
lokalnej Akademii Sztuk Pięknych. Propagowaniem designu od 7 lat zajmuje się także miejska instytucja Zamek Cieszyn (wcześniej Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości). Jednak dopiero trzy lata temu (w kwietniu 2010 roku) pojawiła się inicjatywa
o zasięgu wojewódzkim. Nietypowo, projekt korzystający z unijnych pieniędzy pod
nazwą Design Silesia został powołany do życia w Urzędzie Marszałkowskim i realizują go urzędniczki – w ciągu dwóch edycji zapraszając do współpracy takich partnerów
jak: katowicką ASP, Zamek Cieszyn, instytucję kultury Ars Cameralis Silesia Superioris
oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Kilkanaście osób regularnie zasiada do
stołu i decyduje wspólnie, jakie zadania promujące i wspierające świadome projektowanie można zaproponować mieszkańcom województwa, samorządom czy przedsiębiorcom. Design bowiem jest tu traktowany nie jako dobro luksusowe, ale jako działanie, które ma sprawić, byśmy żyli wygodniej i mądrzej. Można oczywiście zapytać: po
co człowiekowi design? Najtrudniej jednak odpowiadać na pytania najprostsze. Według teoretyków, którzy choć spierają się w kwestii brzmień definicji, dobry design to
nic innego jak kreatywne ulepszanie świata, sposób, w jaki ludzie dbają o siebie. Nie
tylko projektant, nie tylko indywidualny ekspert, nie jeden reprezentant, a co warte
podkreślenia, grono ludzi dbających o siebie i o innych.
Nic bardziej kuszącego niż wizja możliwości poprawy codziennego życia, dlatego też w Polsce powstają wciąż nowe ośrodki, w których promuje się design (Poznań, Kielce, Gdynia, Łódź). Każdy z nich jasno określa swoją misję i szuka tej sfery,
w której będzie się wyróżniał. Projekt ze Śląska jako jedyny tak wyraźnie skupia się na
sektorze publicznym. O tym, że projektowanie przynosi zyski w biznesie nie trzeba
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przekonywać, rzadziej mówi się jednak o tym, że może się przydać podczas projektowania przestrzeni publicznej (jak mają wyglądać parki, place zabaw, dworce), podczas pisania strategii rozwoju miasta (zastanawianie się czego potrzebują mieszkańcy)
czy wreszcie może usprawnić urzędowe działania i usługi (czytelne druki, załatwianie spraw bez kolejek, dogodne godziny urzędowania, itp.). Dlatego też wśród zaproponowanych działań (a od początku projektu zaplanowano ich 37) znalazły się takie
jak: „Design do… usług” (pomoc w przeprojektowaniu usług w wybranych instytucjach
w województwie) „Design w terenie” (grupa projektantów wprowadza się na tydzień
do danej gminy i pomaga rozwiązać problem dotyczący przestrzeni publicznej), „Mobilne Kontenery Designu” (mobilna wystawa z przykładami dobrego wykorzystania
designu) czy konkurs „Śląsk Rzecz”, w którym nagradzane są produkty i usługi wprowadzone na rynek przez firmy i instytucje z regionu. Ostatecznie bowiem liczy się fakt,
że choć filozofia designu jest uniwersalna, to jego konkretne zastosowanie ma zawsze
regionalne korzenie, tworzone jest tu i teraz, dla konkretnych ludzi.
Kalendarium działań Design Silesia:
I edycja: 1 kwietnia 2010 – 31 marca 2011
– 350 uczestników
– Ponad 10 osób pracujących nad realizacją projektu
– 11 spotkań z ekspertami dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców oraz projektantów
– 2 badania na temat potrzeb województwa śląskiego w zakresie designu oraz analiza designu w województwie śląskim
– Powołanie Rady Ekspertów z zakresu designu
– Organizacja biblioteki i czytelni z publikacjami z zakresu designu w Zamku Cieszyn
oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ponad 100 książek)
– 2 Konkursy „Śląska Rzecz” nagradzający produkt/usługę/grafikę z województwa
śląskiego wdrożone na rynek w danym roku kalendarzowym oraz „Najlepsze Projekty Dyplomowe”
– 2 Warsztaty: projektowy UL Design dla projektantów w przestrzeni publicznej oraz
Letnia Szkoła Designu dotycząca systemu komunikacji dla Szpitala w Cieszynie
– 2 Konferencje („Design Silesia – konferencja otwierająca”, „Design na żądanie”)
– 3 Wystawy dotyczące designu
– Ponad 3000 sztuk materiałów promocyjno-informacyjnych, w tym 1000 egzemplarzy biuletynu „i: przedsiębiorczość i dizajn”
II edycja: 1 kwietnia 2011 – 31 grudnia 2012
– 11 Warsztatów i 12 spotkań z ekspertami dla przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców oraz projektantów
– Prawie 30 osób pracujących nad realizacją projektu
– Ponad 12000 osób oglądających eksponaty Mobilnej Galerii Designu
– 6 stypendiów doktoranckich dla studentów, których prace dotyczą designu

design silesia

– Śląski design – 1 projekt badawczy oraz wirtualna wystawa wybranych 10 ikon designu z województwa śląskiego
– 30 różnorodnych publikacji dotyczących designu, w tym 12 wkładek do gazety pt.
„Design jest dla ludzi”
– 7 filmów promocyjnych o designie
– 2 akcje „Design nocą” podczas Nocy Muzeów w regionie
– 21 projektantów i 10 ekspertów pracujących wspólnie z mieszkańcami nad rozwiązaniami dla gmin podczas 2 edycji „Design w terenie”
– 11 konkursów, w tym konkurs „Śląska Rzecz” nagradzający produkt/usługę/grafikę
z województwa śląskiego wdrożone na rynek w danym roku kalendarzowym
– Projektowanie usług w 3 instytucjach publicznych – działanie „Design do… usług”
– Działanie „Wzorowe Śląskie” – proces projektowy oraz wdrożenie nowego produktu/usługi w 3 wybranych przedsiębiorstwach w regionie
– Animatorzy Innowacji – przeszkolenie 3 animatorów sieciujących przedsiębiorców
z projektantami oraz program szkoleniowy Akademia Designu
– 440 m² przeznaczonych na Odlotową Galerię – przestrzeń ekspozycyjna oraz biblioteka dla podróżnych w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice
– 9 wystaw i 2 konferencje dotyczące designu
– 2 edycje „FestDesign” – festiwal prezentujący portfolia projektantów przed
przedsiębiorcami

13

14

15

i. dokoranci dla innowacji

dlaczego design?

Magdalena Żmudzińska-Nowak
kierownik projektu Design Silesia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Design to nie tylko wykorzystywanie umiejętności,
ale to przede wszystkim sposób myślenia.
Chris Pullman
Współczesne pojmowanie designu wykracza daleko poza stereotypowe rozważania na
temat projektowania atrakcyjnych wizualnie form przedmiotów. Design to innowacyjne i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Projekt Design Silesia podjął
niezwykle ważne zadanie, jakim jest promowanie tak szeroko rozumianego designu
i uświadamianie, że dobrze zaprojektowane otoczenie, usługi, przestrzeń to elementy,
które mogą wnieść nową jakość w nasze życie, odpowiadając na liczne, trudne nieraz
do zdefiniowania potrzeby. W takiej definicji designu mieszczą się także badania naukowe, zwłaszcza te o charakterze aplikacyjnym. Dlatego jednym z zadań w ramach
projektu Design Silesia, był program badawczo-wdrożeniowy pt. „Doktoranci dla Innowacji” realizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Uczestnikami programu była grupa studentów doktorantów, reprezentujących takie dziedziny badań jak:
architektura i urbanistyka, projektowanie i komunikacja wizualna, socjologia i ekonomia. Ta interdyscyplinarna grupa młodych badaczy wyłoniona została w drodze konkursu na najciekawsze tematy prac doktorskich. Przez cały okres trwania programu
studenci pracowali pod opieką zaproszonych ekspertów, pogłębiając swoje zainteresowania naukowe, rozwijając tematykę prac doktorskich i doskonaląc warsztat badawczy.
Wynikiem wspólnych działań jest niniejsza publikacja. Jest ona nie tylko efektem
pracy, ale także zapisem procesu i opisem metodologii badań interdyscyplinarnych,
jakie prowadziliśmy. Wypracowanie wspólnej interdyscyplinarnej perspektywy poznawczej, łączącej różne podejścia i pola badawcze to wartość, którą trudno przecenić.
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Pragnę zatem serdecznie podziękować Liderowi projektu Design Silesia – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego za zaproszenie i możliwość realizacji programu oraz wszystkim osobom, które udzieliły nam pomocy merytorycznej
na kolejnych etapach pracy, w tym: Pani arch. Małgorzacie Bombelce (Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu), historykowi – Panu
Dariuszowi Waleriańskiemu (Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad
Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki), Panu mgr inż. Tomaszowi Szulcowi (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej), Pani dr arch. Annie Szewczenko
(Wydział Architektury Politechniki Śląskiej) oraz Panom Profesorom: Adamowi Bartoszkowi (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego) i Manuelowi Sabalczykowi (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) za cenne uwagi i recenzje pracy.
Dzięki wspólnej pracy możemy dzisiaj oddać w Państwa ręce niniejszą publikację
z nadzieją, iż jej lektura dostarczy tak bardzo potrzebnej interdyscyplinarnej perspektywy spojrzenia na złożone problemy przestrzeni miasta.
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zespół realizujący

Magdalena Żmudzińska-Nowak, dr inż. arch., Politechnika Śląska,
Wydział Architektury.
Autorka koncepcji i metodologii badań prezentowanych w niniejszej publikacji. Prowadziła także konsultacje naukowe projektu „Doktoranci dla Innowacji”.
Jej zainteresowania profesjonalne obejmują między innymi zagadnienia przestrzeni miasta w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych
krajowych i zagranicznych w tym monografii pt. „Miejsce – tożsamość i zmiana”. Laureatka licznych nagród i wyróżnień z tytułu działalności naukowej i społecznej, w tym
Medalu Komisji Edukacji Narodowej 2011 oraz nominacji do tytułu Człowiek Ziemi
Gliwickiej 2011.

Anna Szewczenko, dr inż. arch., Politechnika Śląska,
Wydział Architektury.
Koordynatorka projektu „Doktoranci dla Innowacji”. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje jakość środowiska mieszkaniowego, w tym między innymi przedwojennej zabudowy mieszkaniowej w aspekcie zagadnień przestrzenno-społecznych oraz
zagadnienia związane z architekturą zrównoważoną i relacjami pomiędzy architekturą
a człowiekiem. W ramach działalności organizacyjnej w latach 2003–2012 była współorganizatorką sympozjum naukowego „Architektura i Technika a Zdrowie”, podejmującego tematykę prozdrowotnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce.
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recenzenci

Adam Bartoszek, dr hab., socjolog, profesor w Instytucie Socjologii
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Specjalista w zakresie badań problemów społecznych i opinii publicznej. Autor licznych monografii i artykułów dotyczących warunków życia w miastach naszego regionu i zmian kulturowych na Górnym Śląsku (m.in. analizuje czynniki tożsamości regionalnej Ślązaków i propaguje uznanie „ślonskiej godki” za język regionalny). Motto
życiowe: „rozumieć wielostronność ludzkich motywacji”, a zawodowe „badać Śląsk
jako miejsce spotkania ludzi i przenikania się ich kultur”.

Manuel Sabalczyk, Prof. sztuk plastycznych,
pracuje na stanowisku prof. zwyczajnego w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Zajmuje się malarstwem i projektowaniem. Jest autorem wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą oraz uczestniczy w wystawach zbiorowych. Jest laureatem nagród i wyróżnień, w tym otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Mirosław Górka, mgr
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Socjologia
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na stanowisku specjalisty ds. realizacji projektów. Zwolennik budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na
poziomie lokalnym. Zainteresowany współpracą instytucjonalną w dziedzinie projektowania uniwersalnego. Na co dzień przełamuje dwie przestrzenie – architektoniczną oraz cyfrową.
Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem: „Równość szans w przestrzeni publicznej. Od dialogu do partycypacji” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz,
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Problematyka
pracy doktorskiej dotyczy zagadnień równości szans oraz przestrzeni publicznej, które nabierają szczególnego znaczenia w czasie, gdy procesy urbanizacyjne przyspieszają, a ich zróżnicowanie jest niezwykle wyraźne. Praca doktorska porusza niebywale ważną kwestię, jaką jest polityka miejska i jej wpływ na kształtowanie przestrzeni
publicznej. Odpowiedzialność za włączanie ludzi o ograniczonej sprawności do normalnego życia spoczywa na nas wszystkich, jednakże to samorząd lokalny ma decydujący wpływ na promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Co mi dał udział w programie?
Comiesięczne spotkania – które obfitowały w gorące dyskusje, ukazujące różne punkty widzenia na sprawy z pozoru proste – utwierdziły mnie w przekonaniu o potrzebie
współpracy, dającej możliwość wymiany zdobytej wiedzy i doświadczeń. Praca w zespole interdyscyplinarnym umożliwiła mi komplementarne przyjrzenie się zagadnieniu designu, a także dała pełniejszy i trafniejszy obraz zarówno problemów, jak i mocnych stron polityki miejskiej na Górnym Śląsku.
Design Silesia w sposób znaczący poszerzył także moje kontakty, szczególnie
w ośrodkach naukowych kształcących przyszłych specjalistów z zakresu architektury
i urbanistyki. Poprzez udział w projekcie miałem również okazję poznać architektoniczną „perełkę”, jaką bez wątpienia jest zabrzańskie osiedle Zandka.

sylwetki doktorantów i charakterystyka prac badawczych

Roman Kuboś, mgr inż. arch.
Politechnika Śląska, Wydział Architektury,
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Od pięciu lat związany zawodowo z pracownią projektową M’Point z Lublińca, gdzie
wspólnie z zespołem zajmuje się zadaniami projektowymi z zakresu architektury,
wnętrz, designu i grafiki. Do najważniejszych realizacji pracowni należy centrum architektury i wnętrz Dobroteka w Dobrodzieniu, hotel Zamek w Lublińcu oraz Muzeum
św. Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein w Lublińcu.
Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem: „Rola programu rewitalizacji w skutecznym przekształcaniu przestrzeni miejskich terenów zdegradowanych” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło, na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej. Jego praca doktorska dotyczy urbanistyki operacyjnej i opiera się na zebranych informacjach na temat wdrożonych i zrealizowanych programów rewitalizacji wybranych miast głównie z województwa śląskiego. Dane te pozwalają na przeprowadzenie analizy porównawczej i wyciągnięcie wniosków oraz postawienie odpowiedzi na
pytania badawcze i potwierdzenie poprawności postawionej tezy, że program rewitalizacji jest skutecznym narzędziem przestrzennych przekształceń zdegradowanych
terenów miejskich. Celem projektu, oprócz potwierdzenia stawianej tezy, jest opracowanie narzędzia/procedury oceny skuteczności realizacji lokalnych programów rewitalizacji w aspekcie przestrzennym oraz sformułowanie wniosków mających charakter wytycznych/wskazówek dla autorów i osób zajmujących się realizacją lokalnych
programów rewitalizacji. Celem pracy jest również poszerzenie niedostatecznej wiedzy o efektywności przestrzennych przekształceń miejskich terenów zdegradowanych.
Co mi dał udział w programie?
Udział w programie stypendialnym „Doktoranci dla Innowacji” przede wszystkim pozwolił mi na poszerzenie horyzontów analizowanej przeze mnie problematyki rewitalizacji. Udział w pracach interdyscyplinarnego zespołu umożliwił mi zapoznanie się
z odmiennymi punktami widzenia oraz czerpanie z doświadczeń uczestników z innych
dziedzin naukowych. Dyskusje i wypracowywane efekty naszych badań miały znaczący wpływ na modyfikację podejścia i wzbogacenie mojej pracy badawczej. Cennym
efektem wspólnej pracy jest nawiązanie nowych kontaktów międzywydziałowych,
które z pewnością zaowocują podczas dalszych prac naukowych oraz zawodowych.
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sylwetki doktorantów i charakterystyka prac badawczych

Agnieszka Labus, mgr inż. arch.
Politechnika Śląska, Wydział Architektury,
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Agnieszka Lebiejko, mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania,
Katedra Badań Konsumpcji

Zawodowo zajmuje się architekturą i urbanistyką. Od 2009 r. jest doktorantką w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Jej obszar badawczy związany jest z zagadnieniem odnowy miast
w kontekście postępujących zmian demograficznych w Europie w XXI w., w tym procesu starzenia się społeczeństwa.
Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem: „Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej” pod kierunkiem dr hab. inż. arch.
Zbigniewa Kamińskiego, prof. nzw. PS, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
Problematyka pracy doktorskiej związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa i jego wpływem na rozwój miast w XXI w. W procesach rozwoju miasta stale występują sprzeczności między stanem zagospodarowania przestrzennego a potrzebami społeczeństwa i gospodarki. Rozwój zagospodarowania przestrzennego z reguły
nie nadąża za potrzebami i nowymi funkcjami. W czasie licznych przemian konieczne jest zwrócenie uwagi na aspekt planowania przestrzennego w kontekście starzenia się społeczeństwa, w celu tworzenia przyjaznych i lepszych miejsc w miastach.
W tym kontekście zadaję sobie pytania badawcze: czy takie miejsca, które odpowiadają na potrzeby starzejącej się populacji, są tworzone w miastach europejskich? Jeżeli tak, to jaka jest charakterystyka tych miejsc, jak powinny wyglądać te miejsca
zdaniem: planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, wizjonerów, ekspertów,
naukowców różnych dziedzin?

Jej główne zainteresowania dotyczą szeroko rozumianego obszaru zachowań konsumenckich na rynku usług w aspekcie wpływu zjawisk współczesnego świata, tj. globalizacji, internacjonalizacji, globalnego kryzysu gospodarczego czy „efektu kraju pochodzenia”. W obszarze zawodowym zajmuje się marketingiem, co pozwala łączyć
z sukcesem rozwój zainteresowań naukowych i zawodowych. Przygotowuje pracę
doktorską pod tytułem: „Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych” pod kierunkiem dr hab. Sławomira Smyczka, prof. nzw. UE, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Problematyka pracy doktorskiej dotyczy
postaw konsumentów. Nie są one stałe, podlegają ciągłym zmianom i w przypadku
umiędzynarodowienia rynku przyjmują formę swoistych mechanizmów obronnych,
a mianowicie odmiennych postaw przystosowawczych, wśród których wyróżnić należy postawę etnocentryczną, a więc świadomego i konsekwentnego preferowania
krajowych usług, w tym ubezpieczeniowych. Próba określenia czynników warunkujących i różnicujących zjawisko etnocentryzmu na polskim rynku usług ubezpieczeniowych, wskazanie kryteriów identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych
przez konsumentów, a także ocena roli efektu kraju pochodzenia przy zakupie usług
ma duże znaczenie teoriopoznawcze i utylitarne. Badania naukowe w tym zakresie
stanowić będą podstawę budowy strategii marketingowych oraz projektowania usług
(Design Service) z uwzględnieniem preferencji klientów.

Co mi dał udział w programie?
Program „Doktoranci dla Innowacji” zainteresował mnie ze względu na zbieżność tematyki programu z moimi zainteresowaniami na temat szeroko rozumianego designu
oraz architektury Śląska. Ponadto możliwość podjęcia interdyscyplinarnych badań
była dla mnie szczególnie przydatna z punktu widzenia mojej rozprawy doktorskiej.
Udział w programie stypendialnym poszerzył i zgłębił moje zainteresowania na
temat rewitalizacji obszarów miejskich i tożsamości miejsca, a także umożliwił poznanie nowych ludzi i wymianę poglądów. Pozwolił na skonfrontowanie mojej wiedzy z wiedzą doktorantów i ekspertów z innych dziedzin: socjologii, ekonomii, sztuk
plastycznych. Ponadto dzięki programowi poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe, a także wzięłam czynny udział w konferencjach naukowych, wśród których warto wymienić ważne międzynarodowe forum jakim był II Kongres Rewitalizacji Miast,
Kraków, 12–14 września 2012 r.

Co mi dał udział w programie?
Udział w programie to dla mnie przede wszystkim ogromny rozwój naukowy w kontekście działań interdyscyplinarnych, w których w takiej formie do tej pory nie miałam okazji uczestniczyć oraz nowa perspektywa oglądu zagadnień związanych z designem. Z pewnością program stypendialny był dla mnie niepowtarzalną okazją do
poszerzenia własnych horyzontów oraz wykształcenia elastyczności w podejściu badawczym do danego zagadnienia. Na koniec, nie mogę nie wspomnieć o uczestnikach grupy projektowej oraz współpracy z nimi – to największa wartość, jaką wynoszę z tego programu stypendialnego.
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Agnieszka Nawrocka, mgr
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy, Kierunek Wzornictwo,
Katedra Komunikacji Wizualnej

Anna Pohl, mgr
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy, Kierunek Wzornictwo,
Katedra Komunikacji Wizualnej

Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – Pracownia Projektowania Systemów Informacji i Postawy Typografii oraz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych, Ergonomii i Komunikacji
Wizualnej. Na co dzień zajmuje się dydaktyką oraz projektowaniem Systemów Informacji i Całościowych Identyfikacji zarówno dla niewielkich podmiotów, jak i dużych
założeń miejskich.
Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem: „System informacji o komunikacji
miejskiej w Rybniku z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych” pod kierunkiem
prof. Michała Stefanowskiego, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Problematyka pracy doktorskiej dotyczy aktualnych problemów współczesnego miasta. Zarówno w metropoliach, jak i mniejszych ośrodkach, coraz większym problemem jest stale
zwiększająca się ilość użytkowników przemieszczających się indywidualnymi środkami lokomocji. Ten sposób poruszania skutkuje zanieczyszczeniem i zablokowaniem
miast, które przestają być przestrzenią przyjazną dla życia. Dlatego ważne staję się
zachęcanie mieszkańców do szerokiego korzystania z komunikacji miejskiej jako jedynej realnej i przyszłościowej alternatywy. W polskich miastach systemy informacji
o komunikacji miejskiej praktycznie nie istnieją, co mocno zniechęca potencjalnych
użytkowników do korzystania z niej. Skuteczny system informacji powinien być szeroko dostępny, przyjazny, bezpieczny i efektywny. System powinien odpowiadać na potrzeby jak najszerszego grona odbiorców, nie dyskryminując użytkowników niepełnosprawnych, niewidomych, starszych czy też obcokrajowców. Informacja o komunikacji
musi być łatwa w aplikacji, realna w ramach budżetu średniej wielkości miasta i niedroga w późniejszym zarządzaniu, aby zachęcić szerokie grono użytkowników do korzystania z komunikacji miejskiej i odpowiedzieć na ich oczekiwania. Moja praca doktorska praca doktorska ma na celu zaprojektowanie systemu informacji dla komunikacji
miejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych. Jednocześnie przewidywany
system winien spełniać kryteria realności realizacji i funkcjonowania dla średniej wielkości miasta polskiego posiadającego własny transport publiczny.

Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku Wzornictwo, jako wykładowca w Pracowni Projektowania Tożsamości Wizualnej. Przez siedem lat prowadziła Galerię Architektury SARP w Katowicach, współpracując z katowickim oddziałem SARP przy realizacji projektów edukacyjnych i kuratorskich z zakresu architektury.
Ma na swoim koncie także liczne projekty z zakresu identyfikacji wizualnej i aranżacji wystaw.
Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem: „Znaczenie dizajnu w kształtowaniu
wizerunku miast. Projekt/scenariusz dla miasta Katowice” pod kierunkiem prof. Michała Stefanowskiego, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa. Projekt badawczy realizowany w ramach pracy doktorskiej polega na zdiagnozowaniu kondycji polskiego projektowania miejskiego oraz pokazaniu relacji, jaka istnieje pomiędzy decyzjami
przedstawicieli samorządów a wizerunkiem współczesnych miast. Przedmiotem badań
są wybrane dziedziny projektowe, takie jak: identyfikacja wizualna miast, dostępność
do informacji i usług przy pomocy miejskich portali, kompleksowość miejskich systemów informacji i oznakowań transportu publicznego, jakość usług, organizacja przestrzeni publicznych i ich wyposażenie oraz wskazanie związków pomiędzy tymi obszarami, tożsamością miasta i wypracowanymi przez władze strategiami dla różnych
kierunków rozwoju. Celem pracy jest stworzenie platformy edukacyjnej dla przedstawicieli samorządów, akcentującej możliwości wykorzystania współczesnego podejścia
projektowego, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania społecznego i myślenia strategicznego w procesie kształtowania wizerunku miast.

Co mi dał udział w programie?
Przystąpienie do programu związane było z chęcią pozyskania nowych doświadczeń
projektowych oraz współpracy w interdyscyplinarnej grupie. Równocześnie była to
szansa na zdobycie doświadczenia i wiedzy pomocnej w pracy nad doktoratem.
Największą wartością programu stypendialnego była możliwość współpracy w interdyscyplinarnej grupie. Wartością jest również poszerzenie wiedzy i kompetencji
w zakresie zagadnień związanych z rewitalizacją. Opracowanie publikacji naukowej
podsumowującej naszą pracę pod okiem ekspertów było dobrym treningiem przed
podobnymi zadaniami w przyszłości.

Co mi dał udział w programie?
Główny akcent naszej pracy został położony na pracę nad wspólnym, dosyć szerokim
i dotychczas przeze mnie nieopracowywanym zagadnieniem. Wiązało się to z rozpoznaniem nowych obszarów badań, ale równocześnie było okazją do wymiany wiedzy
z pozostałymi doktorantami, gdyż wspólnymi siłami musieliśmy rozwiązać postawiony przed nami problem. Uważam to doświadczenie za najbardziej cenne, ponieważ
mieliśmy okazję zweryfikować nasze umiejętności pracy grupowej. W trakcie pracy
nad projektem badawczym wykorzystywałam i pogłębiałam niektóre z wątków mojej pracy doktorskiej, w szczególności te dotyczące związku pomiędzy tożsamością
a wizerunkiem miejsca. Zdobywane doświadczenia włączałam też na bieżąco w proces dydaktyczny do prowadzonych przeze mnie zajęć. Praca w interdyscyplinarnym
zespole pokazała jak bardzo zmienia się dziś rola projektanta, jakie stoją przed nim zadania oraz na jak wielu obszarach mogą być przydatne jego umiejętności. Współczesne podejście do projektowania stawia go w roli inicjatora, mediatora, łącznika, tłumacza, stratega działającego na wszelkich polach związanych z ludzką aktywnością.
To wkraczanie szeroko pojętego projektowania na coraz to nowsze obszary, wiąże się
zarówno z fascynacją, jak i dużą odpowiedzialnością.
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opis projektu, cel, zakres
i metodologia badań

Magdalena Żmudzińska-Nowak
W ramach programu „Doktoranci dla Innowacji” stworzony został wspólny temat badawczy, umożliwiający nowoczesne, interdyscyplinarne podejście do badań naukowych na przykładzie tematyki rewitalizacji obszarów miejskich. Zrealizowane zadanie, podjęło trzy główne cele, a są to:
– rozwój badań interdyscyplinarnych jako niezbędnych w nowoczesnym podejściu
badawczym do tematyki rewitalizacji,
– wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy z różnych dziedzin, rozwijanie
umiejętności prowadzenia badań w zespole interdyscyplinarnym oraz wymiana
doświadczeń, myśli i metodologii pomiędzy dziadzinami nauki,
– rozwój transferu myśli naukowej do praktyki realizacyjnej.
Każdy z wymienionych celów realizowany jest zarówno w wymiarze metodologicznym, tworząc i doskonaląc ogólny model postępowania badawczo-wdrożeniowego,
jaki i w wymiarze merytorycznym poprzez realizację konkretnego zadania badawczego przez zespół interdyscyplinarny oraz aplikację wyników w praktyce. Metoda prowadzenia cyklu projektowego zilustrowana została schematem:
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Drugi typ relacji oznaczono liniami ciągłymi. Pokazują one kierunki i relacje zachodzące wewnątrz prezentowanego projektu „Doktoranci dla Innowacji”. Projekt zakłada tworzenie interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych umożliwiających współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym (badania) a sferą praktyki (beneficjenci
badań) na każdym etapie realizacji projektu – od wspólnego formułowania tematyki
badań, poprzez stałe obustronne konsultacje na etapie realizacji, aż do etapu wdrożenia wyników.
Rewitalizacja i aktywizacja obszarów miejskich jest jednym z aktualnych tematów,
które bez wątpienia wymagają interdyscyplinarnego podejścia badawczego i projektowego. Przedmiotem prezentowanego zadania było budowanie metodologii badawczej
przydatnej w przygotowywaniu programów rewitalizacji. Oczekiwanym rezultatem
wspólnej pracy zespołu było wypracowanie rekomendacji pomocnych do przygotowania dokumentów planistycznych, projektów rewitalizacji i programów aktywności
lokalnej, a także wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju tych obszarów. Pierwszy pełny cykl projektu został zrealizowany w fazie pilotażowej i może znaleźć kontynuację w kolejnych jego edycjach.

rys. 1
Rozwój metodologii transferu wiedzy – realizacja projektu w trybie zespołów zadaniowych
(M. Żmudzińska-Nowak)

Powyższy schemat ukazuje dwa typy relacji, jakie zachodzą pomiędzy sferą nauki
a sferą praktyki realizacyjnej. Typ pierwszy (w górnej części rysunku) oznaczono liniami przerywanymi, pokazuje „rozmijanie się” relacji pomiędzy tymi dwoma sferami.
Oferta badawcza uczelni i instytutów nie zawsze spotyka się z realnym zainteresowaniem po stronie praktyki realizacyjnej i odwrotnie – rzeczywiste potrzeby odbiorców
często nie są przedmiotem badań środowisk naukowych. Schemat zwraca uwagę na
niepewność i trudną do oceny skuteczność tych wzajemnych relacji.

Teza i pytania badawcze
Budując podejście badawcze do problemu rewitalizacji postawiliśmy tezę, iż proces rewitalizacji, będący formą szeroko zakrojonej aktywizacji i modernizacji obszaru, może
rozwijać się w oparciu o lokalną tożsamość miejsca, jego wartości powstałe na bazie
dziedzictwa kulturowego, przestrzennego oraz kapitału społecznego. Zakładamy zatem, iż tożsamość miejsca może stać się „kołem zamachowym” procesu rewitalizacji
obszaru. Musimy więc zapytać:
– jak zdefiniować tożsamość miejsca i jak „wychwycić” jej przejawy w rzeczywistości
przestrzennej, w oparciu o przyjętą definicję?
– jak wykorzystać potencjał drzemiący w lokalnej tożsamości?
– czy można wyznaczyć granice przekształceń (przestrzennych, społecznych, kulturowych) dla rewitalizowanego obszaru, aby proces przemian nie zniszczył tożsamości miejsca?
W pracy wykorzystano definicję opisującą tożsamość miejsca jako syntezę elementów przestrzennych, społecznych (zamieszkująca społeczność lokalna) oraz elementów krajobrazu kulturowego, czyli wartości powstających w relacji człowiek – miejsce w wyniku aktywności społecznych, postrzegania, rozumienia i przekształcania
przestrzeni. „Tożsamość miejsca jest rdzeniem integrującym wszelkie charakterystyki i wartości miejsca – przestrzenne i humanistyczne, które nawarstwiają się w procesie trwania, doświadczania miejsca i budowania wspólnej pamięci. Tożsamość stanowi
o autentyczności i niepowtarzalności miejsca”1 .W ten sposób tożsamość miejsca jawi
się jako proces, który jest trwały pod warunkiem zachowania ciągłości.
1

Por. M. Żmudzińska-Nowak, Miejsce – tożsamość i zmiana, Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2010.
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1. opis projektu, cel, zakres i metodologia badań

W celu testowania modelu badawczego, wybrano przykładowy obszar opracowania: położone w centrum Zabrza zabytkowe osiedle Zandka wraz z jego otoczeniem.
Obszar ten, niezwykle cenny pod względem historyczno-przestrzennym i był tematem
opracowań naukowych. Zatem bogaty stan badań oraz różnorodność występujących
na tym obszarze problemów przesądziły o wyborze tematyki omawianego zadania.
Zespoły przeprowadziły wnikliwe analizy prowadzące do diagnozy stanu osiedla,
wychodząc od postawienia szczegółowych pytań badawczych. Poszukiwaliśmy wiedzy
na temat fenomenu miejsca, jakim jest Zandka, jego cech wyróżniających. Chcieliśmy
wydobyć i opisać szczególne wartości tworzące spójne oblicze tożsamości miejsca,
w oparciu o które będzie można rozwijać działania rewitalizacyjne. Praca podejmuje
także próbę stworzenia modelu wspomagającego tworzenie rekomendacji dla przyszłych działań rewitalizacyjnych osiedla Zandka. Charakter badań oraz rozwiązania
końcowe nadają pracy cech uniwersalnych i sprawiają, że ma ona szanse stać się modelową drogą poszukiwania rozwiązań dla kryzysowych obszarów miejskich.

rys. 2
Proces badawczy realizowany przez zespół interdyscyplinarny
(M. Żmudzińska-Nowak)

Interdyscyplinarny zespół badawczy opracował analizy trzech komplementarnych
zakresów problemowych: przestrzennego (architektoniczno-urbanistycznego), społeczno-ekonomicznego oraz zakres obejmujący wybrane elementy lokalnego krajobrazu kulturowego. Krajobraz kulturowy zdefiniowany został jako warstwa wizualna
powstała w wyniku różnych form działalności człowieka, tworząca obraz i wizerunek
miejsca i będąca wizualnym wymiarem jego tożsamości.
Każda z grup badawczych poszukiwała elementów budujących tożsamość miejsca
w ramach własnego zakresu problemowego. Ze względu na ogrom zagadnień, z każdego zakresu (warstwy tematycznej) wyodrębniono jedynie wybrane zagadnienia do
dalszych analiz. Stworzyliśmy zatem otwarty model badawczy, który może być, w miarę potrzeby, wzbogacany o kolejne zagadnienia.
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baza pojęć występujących
w pracy
Mirosław Górka, Roman Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka Lebiejko,
Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl
Na potrzeby niniejszej interdyscyplinarnej pracy badawczej konieczne było określenie wspólnych płaszczyzn porozumienia dla różnych środowisk i różnych obszarów
zainteresowań. Wynikiem tego jest niżej prezentowany zbiór wspólnie uzgodnionych
pojęć związanych z ogólnie rozumianą rewitalizacją, do których odnoszą się przeprowadzone badania. Zespół badawczy przygotował ich definicje w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę lub literaturę przedmiotową. W ten sposób wspólnie opracowana baza pojęciowa stała się podstawą dalszych interdyscyplinarnych badań i rozważań
dla uczestników projektu. Wspólne wypracowywanie jednolitej treści dla poszczególnych pojęć sprzyjało poszerzaniu postrzegania problematyki związanej z rewitalizacją
oraz wzbogacało doświadczenia autorów w tym zakresie. Prezentowana poniżej baza
pojęciowa była uzupełniana oraz modyfikowana w trakcie badań. Jej ostateczna wersja, obejmuje zagadnienia z zakresu: socjologii, ekonomii społecznej, urbanistyki, architektury oraz innych związanych z zagadnieniem rewitalizacji.
Sześcioosobowy zespół badawczy po wstępnym ustaleniu kierunku działań i obszaru badawczego, podzielił się na trzy podzespoły tematyczne, które zajęły się przygotowaniem kompletu analiz z zakresu problematyki przestrzennej, ekonomiczno-społecznej oraz krajobrazu kulturowego osiedla Zandka w Zabrzu. Analizy bazowały
na materiałach udostępnionych przez Urząd Miasta Zabrza, literaturę przedmiotową,
zgromadzone mapy i fotografie, wywiady lokalne i dane statystyczne. Każdy z zespołów tematycznych przeprowadził najważniejsze analizy z właściwego sobie obszaru
oraz opatrzył je kompletem wniosków i wytycznych mających charakter ogólnych rekomendacji. Wyniki prowadzonych badań były na bieżąco konsultowane na spotkaniach warsztatowych w gronie wszystkich uczestników projektu. Na potrzeby przeprowadzanych analiz konieczne było odbycie kilku wyjazdów badawczych. W trakcie
prowadzenia badań i poznawania obszaru Zandki, wspólnie formułowana była wizja,
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bazująca na lokalnej tożsamości miejsca oraz na wspólnie zdefiniowanym pożądanym
wizerunku Zandki. Tak określony cel zmian stał się wyznacznikiem i filtrem dla proponowanych w następstwie analiz rekomendacji. Zebranie poszczególnych wytycznych
w grupy problemowe oraz nadanie im kodów kolorystycznych, pozwala w następnym kroku określić najistotniejsze i najefektywniejsze działania, które mają najszerszy wydźwięk we wszystkich rozpatrywanych obszarach problemowych, a co za tym
idzie, najskuteczniej mogą reagować i przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom
oraz dążyć do wyznaczonych założeń rozwojowych miasta w zgodzie z planistyczną
polityką lokalna i regionalną.

Innowacja – jest nierozłącznie związana z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też
idei postrzeganej jako nowa (Matusiak, 2008). Za innowacje uważa się najróżniejsze
fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub
psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane i niesprecyzowane pojmowanie innowacji
wynika zarówno z niedługiej tradycji badań nad innowacjami, jak i odmienności ujęć
teoretycznych. W niniejszym opracowaniu terminem innowacja określa się interdyscyplinarne podejście do określenia kierunków rewitalizacji osiedla Zandka z uwzględnieniem tożsamości miejsca. Celem jest określenie innowacyjności rewitalizacji, która wzbogaca wartości lokalne.

definicje wybranych pojęć występujących w pracy

Kapitał społeczny – potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę, dla budowania opartych na zaufaniu relacji społecznych, które sprzyjając współpracy, kreatywności i wymianie wiedzy, przyczyniają się do osiągania celów, których osoby indywidualne nie
byłyby w stanie samodzielnie zrealizować. Francis Fukuyama określił kapitał społeczny jako „(…) zespół nieformalnych i formalnych wartości i norm, które uznają członkowie danej grupy i które umożliwią im współpracę. Jeżeli członkowie grupy oczekują od innych uczciwego postępowania, na którym można polegać, muszą ufać sobie
nawzajem. Zaufanie jest jak smar, który usprawnia funkcjonowanie wszystkich grup
i organizacji”2.

Animacja lokalna – to metoda kształtowania społeczności, w tym budowania relacji i więzi społecznych, aktywizacji społecznej, uruchamiania potencjału ludzi zwłaszcza tych, którzy są marginalizowani i wykluczeni społecznie.
Dobre praktyki – przykłady wdrożonych projektów/działań rewitalizacyjnych, o podobnej specyfice, charakterze, problematyce (jak w przypadku osiedla Zandka), które można wskazać jako działania modelowe, możliwe do naśladowania.
Donnersmarckowie – „rodzina niemieckich magnatów i przemysłowców. Protoplasta rodu, Łazarz (1551–1624), bankier cesarski, za pożyczki udzielane Habsburgom
otrzymał w 1603 r. w zastaw dawne księstwo bytomskie. Wzrost znaczenia Donnersmarcków wiązał się z górnictwem węgla i rud metali oraz hutnictwem. W 1852 r. uruchomiono w Zabrzu dwa wielkie piece do wytopu surówki, co dało początek Hucie
Donnersmarcka. W 1872 r. huta wraz z koksownią (nieistniejące już Zakłady Koksochemiczne „Concordia”) oraz Kopalnią Węgla Kamiennego „Concordia” (również nie
istnieje) przeszła na własność spółki akcyjnej Donnersmarckhütte”1.
Osiedle Zandka będące przedmiotem badań zostało wzniesione dla pracowników Huty Donnersmarcka.
Ekspert społeczny – to osoba bardzo często uznawana w swoim środowisku za specjalistę, posiadająca bogatą i udokumentowaną wiedzę na temat danego zagadnienia.
Ekspertem społecznym niekoniecznie musi być naukowiec lecz pracownik administracji publicznej, trzeciego sektora czy też usług budowlanych.
Informacja komercyjna – odmiana informacji kierunkowej i miejsca. Przykładem informacji komercyjnej są szyldy z nazwami sklepów oraz różne formy reklamy zewnętrznej: cityboardy, billboardy, plakaty, wolno stojące elementy reklamowe.

Lokalny krajobraz kulturowy – warstwa wizualna powstała w wyniku różnych form
działalności człowieka, tworząca obraz i wizerunek miejsca, będąca wizualnym wymiarem tożsamości miejsca.
Mała architektura (obiekt małej architektury) – „zespół niewielkich obiektów
budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej,
miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.)”3 . Podstawowe typy obiektów
małej architektury to: obiekty będące częścią ogrodu (np. fontanna, ławka, altanka,
śmietnik, donica), „obiekty kultu religijnego (np. kapliczka, wolno stojący krzyż, pomniki świętych), obiekty rekreacyjne (np. wyposażenie placów zabaw dla dzieci, stojak na
rowery), obiekty służące utrzymaniu czystości (np. kosz na śmieci, pojemnik na psie
odchody, kontener na używaną odzież), obiekty będące częścią infrastruktury miejskiej (np. ławka miejska, latarnia uliczna, tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, nośniki reklamy, osłona na drzewo, słupki parkingowe, pachołki, słupki pod znaki), ogrodzenia, bramy i zadaszenia, przystanki i kioski”4.

2
3

1

http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/donnersmarck/donnersmarck.html (27.07.2012).

4

F. Fukuyama, Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Bertelsmann
Świat Książki, Warszawa 2000, s. 24.
Art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118, z późn. zm.).
http://www.findict.pl/slownik/mala-architektura (27.07.2012).
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Meble miejskie – elementy małej architektury w przestrzeniach zurbanizowanych,
które wpływają na wizerunek i użytkowanie przestrzeni miejskiej.
Miejski System Informacji (MSI) – system przestrzennego oznakowania miasta przy
pomocy nośników informacji, takich jak nośniki informacji zbiorczej, nośniki informacji
kierunkowej, nośniki z informacją o miejscu oraz nośniki informacji komercyjnej i nośniki z informacją dodatkową. System Informacji Miejskiej przekazuje informację o nazwach ulic, nazwach lokalizacji, adresach, informację turystyczną i historyczną, składa
się z planów, map, kierunkowskazów dla ruchu pieszego i ruchu kołowego, schematów komunikacyjnych, rozkładów jazdy.
Organizowanie społeczności lokalnej – to jedna z trzech metod pracy socjalnej.
Metoda ta zakłada przede wszystkim poprawę sytuacji wspólnymi siłami organizacji
publicznych i społecznych, mobilizujących dostępne siły społeczne do działania, które jest organizowane na bazie wspólnego planu i opracowane w oparciu o wspólny
plan, a wypracowany w oparciu o kompleksowe badania.
Osiedla patronackie – przykład budownictwa mieszkaniowego z przełomu XIX i XX
w., fundowanego przez właściciela zakładu pracy pracownikom (urzędnikom i robotnikom), w bliskim sąsiedztwie miejsca pracy lub na terenach należących do jego właściciela. Rozwój tego typu budownictwa związany był z powstawaniem dużych ośrodków
przemysłowych – kopalń, hut oraz koniecznością zapewnienia warunków mieszkaniowych pracownikom tych zakładów. Do patronackiego budownictwa mieszkaniowego
należą zarówno kolonie, jak i osiedla robotnicze, zróżnicowane pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Kolonie to małe zespoły budynków mieszkalnych, osiedla posiadają dodatkowo budynki użyteczności publicznej5 .
Percepcja i waloryzacja – to proces postrzegania znaczenia w oparciu o złożone
bodźce, które docierają do nas na co dzień, a także przetwarzanie doznań sensorycznych na wyższym poziomie. Na społeczną percepcję i waloryzację przestrzeni mają
wpływ takie czynniki jak: wcześniejsze doświadczenia, historie indywidualne i zbiorowe badanej przestrzeni, czas zamieszkania, aktywność społeczna, więzi sąsiedzkie
czy w końcu kapitał kulturowy.
Praca socjalna – „działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom,
bez względu na posiadany dochód, we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”6.
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Program rewitalizacji obszarów miejskich – zespół działań uporządkowanych chronologicznie, ukierunkowanych na przywrócenie określonemu obszarowi miasta pozostającemu w stanie kryzysu zdolności do zrównoważonego funkcjonowania w zakresie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Najmniejsze dające się logicznie
wydzielić działanie w ramach programu nazywamy projektem. Najważniejsze projekty, kluczowe dla powodzenia programu, zwane są projektami flagowymi.
Przestrzeń publiczna – „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”7.
Przestrzeń publiczna definiowana na podstawie Karty Przestrzeni Publicznej (2009)
w kategoriach społeczno-ekonomicznych to „dobro wspólnie użytkowane, celowo
kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami, służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. O publicznym
charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób jej użytkowania” 8.
Przestrzeń półpubliczna – jest to przestrzeń publiczna o swobodnym, jednak ograniczonym dostępie, przynależna większemu obszarowi (osiedle mieszkaniowe, dzielnica). W przypadku zabudowy wielorodzinnej są to wnętrza dziedzińców pomiędzy blokami oraz przestrzeń sąsiadująca z zabudową, która jest mniej lub bardziej wydzielona.
Przestrzeń półprywatna (przestrzeń sąsiedzka) – przestrzeń przynależna do
pewnej grupy społecznej. Przestrzeń sąsiedzka to taka, która towarzyszy miejscu zamieszkania. Przestrzenie sąsiedzkie (społeczne, itd.) są niezbędnym warunkiem kształtowania aktywnych relacji pomiędzy mieszkańcami a ich miejscem zamieszkania i odwrotnie – rozgrywające się relacje międzyludzkie w przestrzeni społecznej wpływają
na kształt przestrzeni, w której mają miejsce. W przypadku zabudowy wielorodzinnej
są to wnętrza dziedzińców pomiędzy blokami oraz przestrzeń sąsiadująca z zabudową, która jest mniej lub bardziej wydzielona.
Przestrzeń prywatna – jest przeciwieństwem przestrzeni publicznej. Taka przestrzeń
jest niedostępna publicznie. Jej właścicielem jest podmiot lub osoba prywatna. Zalicza się do niej przede wszystkim mieszkania. W przypadku zabudowy jednorodzinnej,
prywatne przestrzenie posesji będą przestrzeniami prywatnymi, co nie jest oczywiste
w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie klatka schodowa, jak i przestrzeń pomiędzy budynkami jest przestrzenią publiczną ze względu na swobodny do nich dostęp.
Rewaloryzacja urbanistyczna – przywrócenie poprzez działania techniczne i organizacyjne układom urbanistycznym wartości użytkowych (wygoda, bezpieczeństwo,
7

5
6

http://www.scdk.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=21:osiedla-i-kol
onie-robotnicze&catid=6:przemys-i-technika&Itemid=11 (27.07.2012).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, z późn. zm.

8

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 1. (Przepisy ogólne) Art. 2. poz. 6).
Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych, [red.] W. Wańkowicz,
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011, str. 135–137.
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ekonomika), strukturalnych (trwałość, logika budowy, elastyczność), formalnych (kompozycja, estetyka) semiotycznych, historycznych i emocjonalnych (np. swojskość).

doświadczania miejsca i budowania wspólnej pamięci. Tożsamość stanowi o autentyczności i niepowtarzalności miejsca”10 .

Rewitalizacja – „złożony, długofalowy proces przemian przestrzennych, społecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywiania
gospodarczego o odbudowy więzi społecznych. Proces ten ukierunkowany jest na restrukturyzację i rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu
infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Aktywizacja obszarów miejskich wymaga
czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również
związków i organizacji społecznych, gospodarczych, pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału przedsiębiorczości”9.

Wizerunek miejsca (obraz miejsca) – „jest sumą idei i wyobrażeń, jakie osoba ma
w stosunku do miejsca, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji,
oddziaływania środków masowego przekazu i nieformalnych przekazów informacyjnych, nie jest on stały i powstaje w długim czasie”11. Wizerunek miejsca, w przeciwieństwie do tożsamości, mówi o subiektywnym obrazie i odczuciach w stosunku do danego miejsca, tożsamość opisywana jest za pomocą zobiektywizowanych charakterystyk.

Rewitalizacja społeczna – to długofalowy proces podejmowania spójnych i zintegrowanych działań, mających na celu zatrzymanie rozwoju negatywnych tendencji społecznych, zapobieganie patologiom i wykluczeniu społecznemu oraz poprawę
bezpieczeństwa. Proces ten jest inicjowany i koordynowany przez samorząd gminny
i/lub jego jednostki organizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego określonych obszarów miast i gmin.

Wykluczenie – „efekt różnego rodzaju upośledzeń, wskutek których jednostka lub
grupa nie może w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, społeczności do której należy”12. Autorzy Diagnozy Społecznej 201113 wyróżnili 4
typy wykluczenia: fizyczne (w ten sposób wykluczeni są np. niepełnosprawni, seniorzy), strukturalne (polegające na słabej orientacji w otaczającym świecie), normatywne (dotykające w szczególności osób uzależnionych czy więźniów) i materialne
(ubóstwo). Klasyfikacja ta pokazuje, że wykluczenia nie należy postrzegać tylko w kategoriach materialnych. Wiąże się także z niemożnością uczestniczenia w pełni w życiu społeczno-zawodowym.

Rozwój przestrzenny – zachodzący w czasie proces celowych przeobrażeń określonego obszaru zagospodarowania w nowe i bardziej złożone formy. Zagospodarowanie uzyskuje w wyniku tego procesu określone walory – korzystniejsze z punktu widzenia użytkownika.
Społeczność lokalna – to grupa ludzi, którzy pozostają wobec siebie w społecznych
interakcjach i zależnościach w obrębie danego obszaru, zazwyczaj społeczność ta charakteryzuje się posiadaniem wspólnego interesu lub poczuciem grupowej i przestrzennej tożsamości, co tworzy swego rodzaju elementy wspólnych więzi.
Streetworking – to forma pracy socjalnej, która polega głównie na pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb w środowisku ich codziennego przebywania. Pedagodzy ulicy docierają do ludzi w miejscu ich funkcjonowania
i tam też podejmują działania pomocowe.
Tożsamość miejsca – „jest rdzeniem integrującym wszelkie charakterystyki i wartości miejsca – przestrzenne i humanistyczne, które nawarstwiają się w procesie trwania,
9

Por.: Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum
Studiów Strategicznych, Warszawa, 2005 r., str. 118.

10

Por. M. Żmudzińska-Nowak, Miejsce – tożsamość i zmiana, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, str. 194.
11 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 134–135.
12 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 346–348.
13 Zob. Diagnoza społeczna, raporty, [red.] J. Czapiński, T. Panek, 2011. Diagnoza społeczna
2011, [w:] www.diagnoza.com (23.06.2012).
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zagadnienia przestrzenne
(architektonicznourbanistyczne)
Roman Kuboś, Agnieszka Labus
Niniejsza część dotyczy zagadnień przestrzennych (architektoniczno-urbanistycznych),
których analizy przeprowadzono w celu uchwycenia uwarunkowań i specyfiki osiedla Zandka oraz zdiagnozowania jego stanu obecnego. Zakres badań został podzielony na następujące części:
– analiza historyczna,
– analiza przestrzenna,
– analiza dokumentów strategicznych.
Cel i zakres badań
Głównym celem podjętych badań jest rozpoznanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej osiedla Zandka w Zabrzu oraz wszelkich zagadnień z nią związanych, włączając uwarunkowania prawne, własnościowe, historyczne, kompozycyjne,
powiązania komunikacyjne i kontekst urbanistyczny. Na podstawie przeprowadzonych analiz wysunięto szereg wniosków badawczych pomocnych przy formułowaniu
w dalszym etapie odpowiednich rekomendacji przydatnych dla wszelkich interesariuszy związanych z procesem rewitalizacji obszaru osiedla Zandka przy maksymalnym
zachowaniu lokalnej tożsamości i ducha miejsca. Celem badań jest poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania oraz sformułowanie wniosków końcowych oraz rekomendacji aplikacyjnych.
Pytania badawcze
– Jak w ujęciu przestrzennym zdefiniować tożsamość miejsca oraz jakie cechy,
w sensie architektoniczno-urbanistycznym, świadczą o autentyczności i niepowtarzalności osiedla?

3.1.

wstęp –
pytania
badawcze oraz
metody analiz
przestrzennych
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– Za pomocą jakich działań przestrzennych (architektoniczno-urbanistycznych) można wykorzystać potencjał drzemiący w lokalnej tożsamości?
– Czy można wyznaczyć granice przekształceń przestrzennych dla rewitalizowanego
obszaru, aby proces przemian nie zniszczył tożsamości miejsca?
Zakres badań
Obszar osiedla Zandka jest położony w centralnej części miasta, zajmuje powierzchnię około 0,35 km2. Dzielnica Zandka posiada status jednostki pomocniczej Miasta
Zabrze1, administracyjnie leży w obrębie dzielnicy Centrum Północ, graniczący od
wschodu z dzielnicą Biskupice, od północy z dzielnicą Mikulczyce, od zachodu z osiedlami Mikołaja Kopernika oraz Tadeusza Kotarbińskiego, a od południa z dzielnicą
Centrum Południe.
Limitację obszaru badań określono na podstawie materiałów historycznych, podkładów mapowych, zapisów planistycznych2, wpisu do rejestru zabytków3 a także uwarunkowań historycznych i rozwojowych osiedla Zandka4.
Badaniami objęto obszar osiedla ograniczony ulicami: od północy ul. Bytomską,
od wschodu ul. Na Piaskach oraz ul. Antoniego Lazara, od południa ul. Cmentarną,
od zachodu ul. Pawła Stalmacha. Do obszaru opracowania zaliczono wszystkie przyległe do wymienionych ulic działki oraz zabudowania.
Poniżej przedstawiono delimitację obszaru osiedla Zandki, wynikającą z administracyjnego układu dzielnicy Zandka wraz z przebiegającą zabudową wzdłuż ul. Na
Piaskach.

1 	17 września 2012 r. Rada Miasta Zabrze uchwaliła wydzielenie Zandki jako dzielnicy Zabrza. Natomiast 2 sierpnia 2012 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał obiekty Zandki do rejestru zabytków.
2 Granice Zandki przebiegają wzdłuż ulic: Antoniego Lazara, ks. Antoniego Tomeczka, Bytomskiej, Pawła Stalmacha i torów kolejowych linii Gliwice – Katowice.
3 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru układ urbanistyczny osiedla,
zabytkowe budynki przy ulicach: ks. Norberta Bończyka, Bytomskiej, Cmentarnej, Krakusa,
Franciszka Siedleckiego i Pawła Stalmacha, aleje platanów przy ul. Pawła Stalmacha, Krakusa, Fransiszka Siedleckiego i Karola Piechy oraz elewację północną budynku przy ul. Krakusa 5, na którym są widoczne ślady działań wojskowych z II wojny światowej. W decyzji podkreślono też inne cenne obiekty na tym osiedlu: stalowy dom przy ul. Cmentarnej 7d oraz
budynek straży pożarnej przy ul. Pawła Stalmacha 22.
4 	Zob. Analiza materiałów archiwalnych Etapy powstawania poszczególnych fragmentów osiedla Zandki, udostępnione do wglądu przez Urząd Miasta Zabrze, Referat Ochrony i Konserwacji Zabytków (12.04.2012).
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rys. 3
Lokalizacja osiedla Zandka w Zabrzu
Źródło: opracowanie własne na podstawie ortofotomapy i mapy drogowej google earth (05.2012)

Metody pracy
Zestaw metod badawczych w niniejszym opracowaniu (część przestrzenna), został dobrany tak, by zapewnić wiarygodne podstawy wnioskowania we wszystkich wskazanych obszarach badawczych. W ramach badań przeprowadzono:
– analizę stanu badań, w tym:
– archiwalia,
– mapy i dokumenty planistyczne,
– literatura przedmiotu.
– analizę porównawczą dotycząca dokumentów planistycznych, takich jak: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zabrzu, Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrza, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze, Strategia Rozwoju Miasta Zabrze
na lata 2009–2020, uchwała o ustanowieniu osiedla Zandka jako 12 dzielnicy Zabrza, wpis osiedla Zandka do rejestru zabytku.
– rozmowy z mieszkańcami towarzyszące wizji lokalnej, podczas której sporządzono
notatki, będące uzupełnieniem własnej refleksji na temat miejsca oraz dokumentacja fotograficzna.
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3.2.1. analiza historyczna
Analiza historyczna została opracowana w celu określenia podstawowych informacji
dotyczących genezy osiedla, chronologii powstawania poszczególnych obiektów, założeń kompozycyjno-funkcjonalnych oraz myśli urbanistycznej epoki industrialnej, a także czasów po II wojnie światowej i w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.).

3.2.1.1. lokalizacja i geneza osiedla zandka
Lokalizacja
Miasto Zabrze położone jest na Górnym Śląsku, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką, na
Wyżynie Śląskiej. Jest jednym z ważnych ośrodków konurbacji górnośląskiej. W Zabrzu znajduje się wiele zabytkowych obiektów (głównie z przełomu XIX i XX w.), takich jak zabytkowe kamienice w centrum miasta, osiedla robotnicze, liczne obiekty
poprzemysłowe oraz budowle sakralne. Jednym z takich osiedli robotniczych jest osiedle Zandka o powierzchni około 0,35 km², zlokalizowane w centralnej części miasta.
Od południa graniczy z linią kolejową wschód-zachód prowadzoną w tym miejscu na
nasypie, z terenami zielonymi od strony wschodniej, od północy z boiskiem i siedzibą
Urzędu Skarbowego, w dalszej odległości z Centrum Handlowym Platan, a od strony zachodniej z targowiskiem.
rys. 4
Delimitacja badanego obszaru osiedla Zandka w Zabrzu
Źródło: opracowanie własne na podstawie ortofotomapy Google Earth (05.2012)
https://maps.google.pl
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Geneza i zarys historii osiedla Zandka
Początki osiedla sięgają dawnej XVIII-wiecznej kolonii fryderycjańskiej, kiedy w 1775 r.
w pobliżu zabrzańskiego zamku wybudowano na zlecenie tutejszego właściciela ziemskiego barona Mathiasa von Wilczek zespół kilkunastu domów dla kolonistów zgodnie z wydaną przez króla Prus Królewską Deklaracją5 . Pierwotną nazwą tej części Zabrza była Kolonia Zamkowa, która po usunięciu zamku z przestrzeni Zabrza zmieniła
nazwę na Sandkolonię, czyli Kolonie na Piaskach lub Piaskowym Wzgórzu. Miejscowa ludność w odniesieniu do marnej gleby, jaka tam występowała nazywała ją Piaskami lub Pioskami6.
Dalszy rozwój obszaru dzisiejszego osiedla Zandka w Zabrzu wiąże się z rozwojem przemysłu na obszarze Górnego Śląska i powstaniem Huty Donnersmarcka, która stała się ważnym czynnikiem miastotwórczym7. Huta powstała w 1852 r., kiedy uruchomiono dwa wielkie piece do wytopu surówki. W latach późniejszych liczba pieców
podwoiła się, wybudowano też odlewnie rud i żeliwa, warsztat konstrukcyjny i zakład
budowy maszyn. W 1872 r. huta wraz z koksownią (nieistniejące już Zakłady Koksochemiczne „Concordia”) oraz Kopalnią Węgla Kamiennego „Concordia” (obecnie nie
istnieje) przeszła na własność spółki akcyjnej Donnersmarckhütte. Zakład był wciąż
rozbudowywany i unowocześniany.
W XIX i XX w. nastąpił szybki rozwój przemysłu i gwałtowana urbanizacja. Efektem tych procesów był wzrost zapotrzebowania na mieszkania dla przyjeżdżających
do pracy robotników. Właściciele przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych wznosili zatem osiedla dla robotników. Mieszkania o możliwie dobrym standardzie stawały
się zachętą do przyjazdu do pracy i zamieszkania w mieście. Architektura osiedli pełniła rolę rolę edukacyjną, podnosząc poziom życia robotników. W tym celu, w osiedlach projektowano nie tylko mieszkania, ale i obiekty użyteczności publicznej (szkoły, kasyna, karczmy, sklepy, muszle koncertowe) oraz starannie zagospodarowywano
otoczenie budynków i tereny zielone.
W latach 1903–1922 wybudowano osiedle na Małym Zabrzu (Zandka). Powstała
zabudowa mieszkaniowa dla pracowników huty tj. robotników i urzędników oraz cały
zespół budynków i urządzeń socjalnych z kasynem, biblioteką, szkołą gospodarstwa
domowego, krytym basenem i salą gimnastyczną. Obok huty powstał Park Hutniczy,
będący pierwszym założeniem parkowym na terenie obecnego miasta. Rozwój przemysłu i rzemiosła oraz związany z tym wzrost liczby ludności zmieniał powoli oblicze
Zabrza i okolic, osada wiejska przekształciła się w dużą osadę przemysłową.

5

6
7

Zob. D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie
i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Gliwice 2010.
Niemiecka nazwa der Sand – piasek w XX w. została spolszczona, dlatego w języku potocznym mówi się Zandka.
J. Zalewska, Wpływ XX-wiecznej industrializacji na rozwój miasta Zabrza, dostępne na stronie
internetowej: www.zabrze.aplus.pl/stara_wersja/zabrze%20industrializacja%20xx1n.html
(12.06.2012).
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Odzwierciedleniem tych zmian była m.in. budowa kolonii skarbowych A, B, C
oraz D8:
– Kolonia A (1866 r.) – której geneza wiąże się z osiedlem wybudowanym na terenie wzdłuż dawnej Kronprinzenstrasse (między dzisiejszymi ulicami Jodłową
i Mikołowską).
– Kolonia B (1869 r.) – zlokalizowana była przy obecnej ulicy Wiejskiej, Wojciecha Bogusławskiego i Walerego Wróblewskiego.
– Kolonia C (początek lat 70. XX w.) – powstała między ulicami 3 Maja, Kolejową i Józefa Rymera.
– Kolonia D9 – powstała pomiędzy linią kolejową Gliwice–Poręba oraz obecnymi ulicami Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Macieja Rataja.
Ponadto w XIX w. oprócz tworzenia się niewielkich grup budynków powstają kompleksowo zaprojektowane osiedla: Bellestremów w Rokitnicy (1906–1910) oraz Borsiga w Biskupicach. Najstarszym z nich jest osiedle Borsiga, którego budowę rozpoczęto w 1868 r. Domy mieszkalne dla robotników miały jak na ówczesne czasy wysoki
standard. Geometryczny układ budynków sprawiał wrażenie porządku, a przydomowe ogródki i drzewa wzdłuż ulic ożywiały przemysłowy krajobraz. Osiedle Borsiga jest
jednym z najlepiej zachowanych tego typu zespołów o szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych10.
Od końca XIX w. umacniało się znaczenie Zabrza jako ośrodka dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Sama gmina nabrała miejskiego charakteru, a w dużym stopniu przyczyniła się do tego jej urbanistyczna rozbudowa poprzez usystematyzowanie
ulic, założenie linii tramwajowych, sieci wodociągów i kanalizacji, wybudowanie gazowni i elektrowni, założenie szpitala, wzniesienie kilku szkół podstawowych i gimnazjów oraz utworzenie innych instytucji użyteczności publicznej11.
Po I wojnie światowej sytuacja spółki Donnersmarckhütte pogorszyła się. W 1926 r.,
po wchłonięciu przez koncern Oberhütten, unieruchomiono wielkie piece, natomiast
inne działy ograniczały produkcję. Niewielka poprawa koniunktury nastąpiła pod koniec lat 30.
W 1945 r. rozpoczęto odbudowę zakładu zniszczonego na skutek działań wojennych. Osiedle Zandka ucierpiało podczas ataków, do dzisiaj widoczne są ślady działań wojskowych z tego okresu (przy ul. Krakusa 5).
Okres transformacji (po 1989 r.) przyniósł ze sobą przekształcenia gospodarcze, w tym znaczącą restrukturyzację przemysłu ciężkiego. Jak pisze J. Mikołajec
M. Bombelka, Zabrze – rewitalizacja widziana przez pryzmat krajobrazu i jego percepcji, [w:]
Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Gliwice 2010.
9 Została przyłączona administracyjnie do gminy Dorota.
10 T. Wagner, Zabrze. Nieznane oblicza śląskiej architektury, Wydawnictwo Śląskiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego, Katowice 2003.
11 http://www.zabrze.aplus.pl/zabrze_przemysl_zabrza_industializacja_xIx_wiek.html
(12.10.2012).
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„społeczeństwa krajów rozwiniętych ewoluowały od dominacji rolnictwa (społeczeństwo rolnicze), przez dominację przemysłu (społeczeństwo industrialne), do dominacji
usług (społeczeństwo postindustrialne), co znajdowało odbicie między innymi w zmianach struktury zatrudnienia”12. Upadek huty „Zabrze”, w której zatrudniona była znaczna część pracujących mieszkańców osiedla, miała duży wpływ na zmianę struktury
zatrudnienia i zjawisko bezrobocia.
Zmiany te przyczyniły się także do widocznych przemian w przestrzeni miast.
W przypadku Zabrza, proces przemian zaowocował likwidacją wszystkich oddziałów huty „Zabrze” pod koniec lat 90. W miejsce wyburzonych obiektów wzniesiono
w 2003 r. Centrum Handlowe Platan.
Tworzenie wolnego rynku opartego na własności prywatnej, zmiana polityki mieszkaniowej i struktury zarządzania wpłynął znaczącą na stan zasobów mieszkaniowych.
Większość budynków osiedla Zandka, zarządzanych dawniej przez hutę Zabrze, zmieniło swój status (piszemy o tym szczegółowo w dalszej części opracowania). Istniejące
standardy mieszkań okazały się nieprzystające do aktualnych potrzeb mieszkańców,
a brak środków finansowych i skutecznego zarządzania pogłębiały stan chaosu i zaniedbania. Widocznym efektem tych przemian w ramach osiedla stała się więc jego
postępująca degradacja.
Osiedle, które w czasach Donnersmarcków stanowiło przykład wygodnej czy
wręcz luksusowej zabudowy, stało się miejscem nieatrakcyjnym pod względem warunków zamieszkania. Potwierdza to także tezę, iż każdemu „z typów społeczeństwa
odpowiada inny rodzaj założeń urbanistycznych i inna architektura”13 .

8

12

Mikołajec J., 2010, Warunki mieszkaniowe na osiedlu Zandka, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu pod [red:] Niezabitowski M., Rożałowska B., Gliwice, s. 127.
13 Tamże.
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3.2.1.2. chronologia powstania i założenia kompozycyjnofunkcjonalne osiedla zandka14
Chronologia powstania
Zabudowania obszaru Zandka stanowią wynik kolejnych etapów rozbudowy założenia z przełomu XIX i XX w. Chronologię powstania osiedla podzielono na następujące okresy czasowe:
do 1907 r.
Pierwsze budynki powstały prawdopodobnie około 1897 r., a należą do nich m.in.
budynek straży pożarnej i szkoły. Powstały wtedy również pierwsze budynki mieszkalne Arbeit Colonie wzdłuż wytyczonego traktu odpowiadającego mniej więcej dzisiejszej ulicy ks. Norberta Bończyka. Na mapach z 1883 r. można odnaleźć również
pierwsze założenia cmentarza ewangelickiego i żydowskiego na południe od wytyczonego traktu. Budynki mieszkalne z tego okresu nie zachowały się do dzisiaj.
1907–1912
Kolejnym etapem było powstanie około 1910 r. kolejnych budynków mieszkalnych
przy obecnych ulicach Bytomskiej, Pawła Stalmacha oraz Cmentarnej. W tym okresie dokładnie wytyczono również kwartały mieszkalne wraz z przyległymi działkami oraz rozdzielającymi je drogami.
Układ uległ modyfikacjom w kolejnych latach rozbudowy osiedla, kiedy wytyczony został przebieg obecnej ulicy Krakusa, poprowadzony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków od strony północnej. Południowa strona ulicy również została zabudowana. Do około 1912 r. utworzony trakt alei został obsadzony szpalerem drzew.
1915–1918
W kolejnych latach powstały budynki pomiędzy istniejącymi grupami zabudowań
przy ulicy Pawła Stalmacha oraz wzdłuż ulicy Krakusa. Ulica Krakusa to regularne
założenie osiowe z wielorodzinną zabudową mieszkaniową wolnostojącą, oddaloną
od siebie w regularnym rytmie (układ ulicowy – dwustronny). Oś została podkreślona szpalerami platanów. Powstała wówczas prostopadła oś wyznaczona przez ulicę
Pawła Stalmacha (zaczątek ulicy powstał w fazie pierwszej do 1907 r.) zabudowana
głównie budynkami użyteczności publicznej o zróżnicowanych formach, które stanowią ważne elementy kompozycji. Ta część osiedla została zaprojektowana przez
znanych architektów Georga i Emila Zillmannów (ich autorstwa są między innymi
osiedla Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach), a także Arnolda Hartmanna z Berlina i Heinricha Metzendorfa.
1918–1922
Pomiędzy 1918 a 1922 rokiem powstały kolejne budynki mieszkalne na końcu ulicy
Krakusa oraz dwa okazałe budynki narożne przy skrzyżowaniu ulic Krakusa z Pawła Stalmacha oraz Krakusa z Franciszka Siedleckiego.
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1923–1945
Po 1923 r. powstały zabudowania południowej pierzei ulicy ks. Norberta Bończyka oraz pojedyncze obiekty przy ulicy Pawła Stalmacha. W 1927 r. powstał stalowy
dom, jako eksperyment budownictwa mieszkaniowego.
W latach 1925–1926 zaadaptowano gospodę na kościół, który w 1945 r. został podpalony przez żołnierzy armii radzieckiej.
po 1945 r.
W latach 60. XX w. zaczęto budowę nowego kościoła przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka pw. Ducha Świętego oraz budowę budynków mieszkalnych od strony południowo-wschodniej osiedla, przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka, Na Piaskach, Antoniego Lazara, Cmentarnej.
Ogólne założenia kompozycyjno-funkcjonalne
Osiedle Zandka – jak wspomniano powyżej – należy do kompleksu zabudowań powiązanych z Hutą Donnersmarcka (późniejsza „Huta Zabrze”), na który składały się trzy
części: kolonia mieszkalna położona na południe od huty, zespół budynków mieszkalnych oddalonych na zachód od niej oraz obiekty usługowo-rekreacyjne.
Osiedle zachowało regularny układ przestrzenny. Założenie kształtowano
w oparciu o siatkę prostopadłych ulic z wolnostojącą, regularną zabudową wielorodzinną i istotnym udziałem terenów zieleni. Jest ono przykładem wykorzystania
elementów popularnej wówczas idei „miasta-ogrodu”, której jedną z zasad było łączenie aspektów zamieszkiwania w mieście z walorami życia na wsi. Przebieg ulic
na osiedlu Zandka, wynikał częściowo ze zróżnicowanego wysokościowo profilu terenu. Uzyskano w ten sposób lekkie zakrzywienia ulic wzbogacające krajobraz założenia. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na takie rozmieszczenie domów
były pierwszoplanowe potrzeby huty i zasięg własności terenów, które można było
przeznaczyć pod budowę domów mieszkalnych oraz zapewnić możliwość etapowania inwestycji15 .
Główna oś założenia osiedla Zandka (obecna ulica Krakusa) podkreślona została
obustronnie szpalerem platanów. Budynki mają formę zwartych dwukondygnacyjnych
brył o spadzistych dachach. Fasady o bogatej artykulacji i detalu, wykonano z cegły
z elementami tynkowymi oraz wyraźnym rysunkiem drewnianej konstrukcji szkieletowej. Pomimo zachowania spójności wizualnej, każdy z budynków różni się detalem,
formą okien, wykuszy, czy rzeźbą połaci dachowych (obiekty omówione zostały szczegółowo w dalszej części opracowania).
Duża ilość zieleni, zarówno przydomowej, jak i ogólnodostępnej, wzbogacała estetycznie osiedle i zapewniała mieszkańcom możliwość wypoczynku oraz realizacji
potrzeb kulturowych i społecznych.

15
14

Zob. A. Fabiańczyk, D. Głazek, M. B. Miksiewicz, Kolonia Piaskowa Huty Zabrze w Zabrzu.
Studium urbanistyczno-architektoniczno-konserwatorskie, Katowice 2000.

M. Niezabitowski, Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
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rys. 5
Etapy powstawania poszczególnych fragmentów osiedla Zandka
Źródło: opracowanie własne na postawie materiałów archiwalnych z miejskiego archiwum w Zabrzu
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Budynki mieszkalne oraz cała towarzysząca infrastruktura (szkoła, przedszkole,
kasyno, park, itp.) spełniały, jak na ówczesne czasy, wysokie standardy użytkowania, co odróżniało osiedle Zandka od innych założeń tego typu i stanowiło wizytówkę huty Donnersmarcka16.

3.2.2. analiza stanu istniejącego
Układ przestrzenny Zabrza jest efektem historycznego rozwoju polegającego na włączaniu w jego granice przylegających miejscowości. Do dzisiaj granice między dawnymi miejscowościami są czytelne w przestrzeni miasta. Widoczna jest także duża koncentracja zabudowy w centrum miasta. Właśnie w tym obszarze znajdowała się dawna
huta Donnersmarków, tam też znajduje się osiedle Zandka. Obszar Zandki ze względu na swą specyfikę wyróżnia się i jest łatwo rozpoznawalny w planie centrum Zabrza.
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy urbanistycznej obejmującej:
– układ komunikacyjny w skali miasta i dzielnicy,
– układ zieleni miejskiej w skali miasta i dzielnicy,
– układ funkcjonalny,
– układ kompozycyjny,
– układ własnościowy,
– typologię zabudowy,
– miejsca i obiekty szczególnie cenne.

3.2.2.1. układ komunikacji
Osiedle Zandka zlokalizowane jest pomiędzy głównym ciągiem komunikacyjnym drogi wojewódzkiej 921 (od strony północnej) oraz nasypem kolejowym (od strony południowej). Od strony zachodniej ograniczony jest ulicą Pawła Stalmacha, a od strony
wschodniej ulicą Na Piaskach oraz masywem terenów zielonych.
Lokalizacji osiedla w centrum miasta skutkuje korzystnymi powiązaniami z głównymi ponadlokalnymi kierunkami komunikacji kołowej. Dojazdy do węzłów z autostradami A1 i A4 oraz z połączeniem z Drogową Trasą Średnicową i drogą krajową DK 88
zajmuje średnio ok. 15–20 minut.
Główną ulicą komunikującą osiedle z siecią połączeń miejskich i ponadlokalnych
jest ul. Pawła Stalmacha. Korzystając z niej można dostać się do północnych, południowych i zachodnich części miasta. Istniejący układ komunikacyjny eliminuje z osiedla ruch tranzytowy. Poruszające po osiedlu pojazdy stanowią jedynie jego ruch wewnętrzny. System ten czyni z obszaru Zandki rodzaj „wyspy” w centrum miasta, co daje

16

M. Bombelka, Zabrze – rewitalizacja widziana przez pryzmat krajobrazu i jego percepcji, [w:]
Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Gliwice
2010, s. 177.
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poczucie osiedlowej intymności i spokoju, z drugiej zaś strony pozostawia nierozwiązanym problem dostępności i powiązań z obszarem centrum miasta.
Poniżej przedstawiono układ komunikacyjny miasta Zabrze:

3. zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)
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rys. 7
Analiza układu komunikacyjnego osiedla Zandka. Przebieg najważniejszych traktów komunikacyjnych
Źródło: opracowanie własne

rys. 6
Lokalizacja osiedla Zandka na tle układu komunikacji miasta Zabrze
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy układu drogowego Targeo (05.2012)

Funkcjonujące obecnie na osiedlu Zandka parkingi, w przeważającej większości nie
są wynikiem planowych lokalizacji, lecz mają charakter doraźny i spontaniczny. Parkowanie odbywa się głównie wzdłuż ulic, przy obiektach mieszkalnych, na placach pomiędzy budynkami oraz na terenach zaniedbanych trawników i skwerów. Wzrost ilości samochodów nie spotkał się z systemowym podejściem do problemu parkowania
na terenie osiedla.
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Transport publiczny
W otoczeniu osiedla Zandka zlokalizowane są linie komunikacji miejskiej: autobusowej oraz tramwajowej. W pobliżu osiedla zlokalizowane są następujące przystanki:
– przystanek autobusowy linii 111 i 280 oraz tramwajowy linii T5 zlokalizowane są
w obrębie skrzyżowania ulicy Bytomskiej i Bronisława Hagera,
– przystanek autobusowy linii 111 i 280 zlokalizowany przy parkingu do Centrum
Handlowego Platan przy skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Pawła Stalmacha (z osiedla Zandka dojście odbywa się przez dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją
świetlną),
– przystanek autobusowy linii 111 zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Pawła
Stalmacha i Wolności (jest to najbliższy przystanek osiedla Zandka).
Dojście piesze do przystanków z najdalszych części osiedla zajmuje ok. 15–20 minut. Osiedle Zandka zlokalizowane jest w odległości 1km od głównego dworca kolejowego w Zabrzu i 1,3 km od dworca autobusowego.
Linie tramwajowe biegną wzdłuż ulicy Bytomskiej i Wolności, a ich przystanki zlokalizowane są podobnie jak przystanki autobusowe w odległości 15–20 minut dojścia
pieszego z najdalszych części osiedla.
Komunikacja rowerowa
Na osiedlu Zandka brak jest wyznaczonych tras rowerowych oraz miejsc postojowych
dla rowerów. Należy zaznaczyć, że nierówne i nieutwardzone powierzchnie utrudniają poruszanie się rowerem po terenie osiedla.
Komunikacja piesza
Osiedle Zandka nie posiada łatwo dostępnych powiązań pieszych z centrum oraz innymi dzielnicami Zabrza. Od strony południowej jedynym możliwym połączeniem jest
przejście pod wiaduktem kolejowym, umożliwiającym dojście do części ulicy Wolności.
Od strony północnej jedyną możliwość pokonania ulicy Bytomskiej stanowią przejścia piesze w poziomie ulicy przy skrzyżowaniach z ulicami Pawła Stalmacha oraz Na
Piaskach. Ponadto układ ciągów pieszych w obszarze osiedla Zandka nie został rozwiązany jako integralny, lecz towarzyszy układowi drogowemu.
Aktualnie zauważalne jest silne przemieszanie stref: komunikacji pieszej, przestrzeni publicznych i sąsiedzkich na osiedlu oraz stref parkowania pojazdów. Skutkuje to wizualnym i funkcjonalnym chaosem, a także odbija się negatywnie na jakości
przestrzeni otwartych.
Istniejące chodniki i przejścia piesze mają w większości mocno zniszczone i nierówne nawierzchnie oraz wysokie i trudne do pokonania dla osób starszych i niepełnosprawnych krawężniki. Przejście pomiędzy budynkami i terenem „dzikich” parkingów mają powierzchnię gruntową, nieutwardzoną.
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3.2.2.2. układ zieleni
System zieleni osiedla Zandka stanowi część tzw. „Zielonego Korytarza Zabrza” czyli pasma terenów zielonych biegnących wzdłuż rzeki Bytomki. Układ ten jest wpisany
w założenia Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008–2020 i stanowi duży potencjał do wykorzystania.

rys. 8
Schemat systemu zieleni miejskiej Zabrza
Źródło: opracowanie własne na podkładzie mapowym Google Maps (5.2012)
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W ramach osiedla Zandka można wyróżnić:
– szpalery drzew towarzyszące układowi ulic,
– skwery, zieleńce,
– ogródki działkowe,
– obszary zielone „zawłaszczone” przez mieszkańców,
– zieleń towarzyszącą obiektom sportowym i szkolnym,
– zieleń terenów cmentarzy.
Poniższa analiza przedstawia obecny układ zieleni osiedlowej:
Najbardziej charakterystycznym i cennym elementem układu zieleni Zandki są
szpalery drzew ulicy Krakusa oraz bogata roślinność cmentarzy: żydowskiego i ewenglickiego. Układ głównej ulicy Krakusa obsadzonej rozłożystymi platanami klonolistnymi17 (stanowiącymi zabytki przyrody) nadaje ulicy klimat zacienionej alei. Podobne
drzewa znajdują się wzdłuż ulicy Franciszka Siedleckiego i Karola Piechy.
Niezwykle cennym i unikalnym założeniem zielonym Zandki są tereny cmentarzy,
a w szczególności cmentarza żydowskiego. Na jego terenie znajduje się ponad 220
drzew, m.in. ciekawe okazy grochodrzewów i jesionów, a także owocujący bluszcz pospolity i trzy ponad stuletnie platany (starsze od samego cmentarza)18. Obszary cmentarzy, ze względu na ich ograniczoną dostępność, nie wpisują się w system zieleni
otwartej osiedla, stanowią jednak znaczącą wartość krajobrazu naturalnego.
Zieleń na osiedlu Zandka jest obecnie w większości nieuporządkowana i zaniedbana. Pierwotne założenia projektantów osiedla są dziś przeważnie nieczytelne. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi znajdują się żwirowe klepiska pełniące przede wszystkim funkcje parkingów, oddzielone często od chodników oponami samochodowymi
wypełnionymi piaskiem (które kiedyś pełniły funkcję kwietników) oraz wygrodzone
(zawłaszczone) przez mieszkańców ogródki z altanami i rabatami kwiatowymi.
Na uwagę zasługuje jednak skwer w południowej części Zandki (ul. Cmentarna)
z małym placem zabaw. Został on odnowiony i zmodernizowany z inicjatywy lokalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Zandki, przy udziale mieszkańców osiedla.
Pomimo zaniedbań, Zandka nadal uważana jest za osiedle „zielone”, gdyż ogólna
powierzchnia terenów zieleni w stosunku do obszaru osiedla jest bardzo znacząca, jak
na lokalizację w centrum miasta. Pełni ona dla osiedla bardzo ważne funkcje19, w tym:
– rekreacyjno-wypoczynkową – tereny zieleni są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportu, spacerowanie oraz zabawy

17

Platany klonolistne na osiedlu Zandka to 27 drzew o obwodach pni dochodzących do
250 cm. Platany te zostały posadzone podczas budowy osiedla dla robotników huty
w I poł. XX w.
18 D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie
osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 22.
19 Por. J. Pokorski, A. Siwiec, Kształtowanie terenów zieleni, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 86.
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rys. 9
Schemat rozmieszczenia elementów układu zieleni w obszarze osiedla Zandka
Źródło: opracowanie własne
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dziecięce. W przypadku osiedla Zandka tereny zielone nie są właściwie utrzymane,
mimo to jednak stanowią nadal o atrakcyjności miejsca20;
– estetyczną – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową, dzięki temu
wprowadza urozmaicenie do struktury osiedla i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu osiedla i nadaje mu specyficzny charakter, podkreśla jego architekturę, stanowiąc dopełnienie,
a także porządkuje przestrzeń osiedla, np. ponad stuletnie platany przy ulicy Krakusa, podkreślają liniowy ciąg zabudowy mieszkaniowej;
– ochronną – zieleń wzdłuż ulic pełni funkcję izolacyjną, wygradzając ruch samochodowy od terenów ruchu pieszego i miejsc zamieszkania (osłania od kurzu,
dymu, a także od silnych wiatrów). Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych (od północy ulica Bytomska) i kolejowych (od południa).
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rys. 10
Rozmieszczenie obiektów i stref funkcjonalnych na osiedlu Zandka
Źródło: opracowanie własne

3.2.2.3. układ funkcjonalny
Na osiedlu Zandka wyodrębniono następujące elementy struktury funkcjonalnej21:
– zabudowa mieszkaniowa,
– zabudowa mieszkaniowa z funkcją usługowo-handlową w parterze,
– tereny przemysłowo-składowe,
– tereny parkowo-rekreacyjne,
– cmentarze,
– budynki stanowiące szczególne dominanty funkcjonalne,
– powiązania komunikacyjne.
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż ulic osiedla: Krakusa, Pawła
Stalmacha, Karola Piechy, ks. Norberta Bończyka, Cmentarnej i ks. Antoniego Tomeczka. Nieliczne rozrzucone funkcje usługowo-handlowe zlokalizowane są w parterach
budynków przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka (fryzjer) oraz przy ulicy ks. Norberta
Bończyka i przy ul. Krakusa (kilka sklepów spożywczych).
Ponadto na szczególną uwagę – ze względu na lokalizację, funkcję i architekturę
– zasługują charakterystyczne obiekty m. in. budynek straży pożarnej zlokalizowany
w północnej części ulicy Pawła Stalmacha oraz budynek straży miejskiej, który wieńczy ulicę Pawła Stalmacha od południa. Główne obiekty użyteczności publicznej znajdują się od strony zachodniej przy ulicy Pawła Stalmacha (straż pożarna, straż miejska, Szkoła Języków Obcych) i wzdłuż ulicy Cmentarnej od zachodu (budynek byłej
gazowni, szkoła).

20

Warto także zaznaczyć, że osiedle Zandka graniczy od strony wschodniej z terenami zieleni miejskiej, stanowiąc w przyszłości potencjał dla rozwoju np. terenów
sportowo-rekreacyjnych.
21 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 37.

Przy ulicy Cmentarnej po stronie gazowni znajdują się tereny przemysłowo-składowe, a także szkoła podstawowa wraz z terenem sportowym oraz dwa cmentarze
(żydowski i ewangelicki). Południowa część osiedla to głównie nieuporządkowane tereny zielone. Jedynym uporządkowanym obszarem w tym rejonie jest niewielki zmodernizowany skwer przy ulicy Cmentarnej.
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Przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka zlokalizowany jest kościół parafialny pw. Ducha Świętego, który poprzez swój integrujący mieszkańców charakter, można uznać
za funkcjonalną dominantę osiedla.
Jeśli chodzi o powiązania funkcjonalne, to biegną one wzdłuż wyżej wymienionych
ulic, stanowiąc główne ciągi komunikacji kołowej i pieszej. Liczne powiązania piesze
ukształtowały się w sposób spontaniczny i przebiegają także wewnątrz kwartałów zabudowy. Mają one charakter zwyczajowych przejść i skrótów. Tereny rekreacyjne i zielone, oprócz kilku uporządkowanych obszarów (skwer przy ul. Cmentarnej, nieliczne
place zabaw, tereny szkolne) nie są zagospodarowane w sposób planowy. Część z nich
to przestrzenie dawnych ogródków przydomowych, które ulegają wtórnym podziałom
poprzez zawłaszczanie i wygradzanie terenu przez mieszkańców osiedla.

3.2.2.4. układ kompozycyjny
Posługując się metodą analizy kompozycji urbanistycznej22, można wyróżnić następujące elementy krajobrazu miejskiego: ulice, rejony, linie, pasma graniczne, dominanty,
wybitne elementy krajobrazu, punkty węzłowe, znaki szczególne.
Poniżej przedstawiono analizę układu kompozycyjnego osiedla Zandka:
W kompozycji osiedla dominuje układ liniowy, kształtujący się wzdłuż ulicy Krakusa, Pawła Stalmacha, ks. Norberta Bończyka i ks. Antoniego Tomeczka. Główne osie
kompozycyjne osiedla to ulice: Krakusa oraz Siedleckiego. Oś tej ostatniej zakończona jest dominantą w postaci szkoły przy ul. Cmentarnej.
Wyodrębniono także kilka wnętrz urbanistycznych, ograniczonych jednorodną
w skali i charakterze otaczającą zabudową. Brak spójnego zagospodarowania wnętrz
i wtórne ich podziały (zawłaszczane przydomowe tereny zielone) znacznie ograniczają ich czytelność.
Ponadto do charakterystycznych dominant osiedla Zandka należy zaliczyć: kościół pw. Ducha Świętego przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka oraz budynek po byłej
gazowni przy ulicy Cmentarnej. Szczególne obszarowe elementy krajobrazu to cmentarz żydowski i cmentarz ewangelicki przy ulicy Cmentarnej.
Skrzyżowania głównych ulic tworzą punkty węzłowe tj.: Krakusa – Pawła Stalmacha, Krakusa – Franciszka Siedleckiego, Krakusa – Karola Piechy, ks. Norberta Bończyka – Cmentarna – Franciszka Siedleckiego (obszar o szczególnym znaczeniu w układzie kompozycyjnym mający potencjał pełnienia funkcji centralnego placu osiedla),
ks. Norberta Bończyka – ks. Antoniego Tomeczka.
Pasma graniczne tj. ulica Bytomska od północy i tory kolejowe od południa stanowią swoistego rodzaju bariery przestrzenne, które wydzielają osiedle Zandka jako
samodzielną dzielnicę.

22 K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.
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rys. 11
Analiza układu kompozycyjnego osiedla Zandka
Źródło: opracowanie własne
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3.2.2.5. układ własnościowy
Osiedle Zandka na przestrzeni lat zmieniało właścicieli. Przez wiele lat należało do
Huty „Zabrze”, następnie do prywatnej warszawskiej spółki. Od ponad dwóch lat
rys. 12
Mapa własnościowa
Źródło: na podstawie elektronicznej mapy Zabrza udostępnionej przez Urząd Miejski Zabrza

3. zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)

właścicielem większości domów jest miejska spółka ZBM-TBS23 . Obszar objęty opracowaniem jest w znacznej mierze własnością Gminy (drogi) i Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem (działki), istnieją także działki będące w posiadaniu osób fizycznych, tj. głównie przy ulicach: Franciszka Siedleckiego, ks. Norberta Bończyka
i Na Piaskach.

3.2.2.6. typologia zabudowy
Poniżej dokonano podziału formy zabudowy pod względem:
– formy dachów (dwuspadowe/wielospadowe/płaskie) i formy bryły budynku (zwarta wolnostojąca/wolnostojąca na planie litery „L”, „U”, itp./zwarta w zabudowie
szeregowej/inne),
– formy licowania elewacji (ceglana/tynkowana) oraz dekoracji elewacji (dekorowana
elementami drewnianymi/dekoracje ceglane/inne).
Budynki mieszkalne zlokalizowane na osiedlu charakteryzują się zróżnicowanymi,
ale spójnymi formami dachów, użytych materiałów, brył, itp. Najbardziej charakterystyczna zabudowa osiedla zlokalizowana jest przy ulicy Pawła Stalmacha i Krakusa.
Ulica Pawła Stalmacha charakteryzuje się domami wolnostojącymi o bogatej roztrzebionej bryle oraz dachach wielospadowych. Budynki te są w większości trzykondygnacyjne, tynkowane, często bogato zdobione elementami snycerskimi. Ulica Krakusa jest zróżnicowana, od strony zachodniej posiada domy trój- i dwukondygnacyjne,
których dolne kondygnacje wykonane są z czerwonego klinkieru, górne zaś są tynkowane. Przeważają formy dachów wielospadowych i kopertowych, dodatkowo wzbogaconych formami lukarn i facjatek w partii poddaszy. Natomiast przy ulicy Krakusa
(część wschodnia) i Karola Piechy dachy budynków są wielospadowe lub mansardowe. Elewacje budynków wykonano z cegły klinkierowej w kolorze biało-czerwonym,
często z dekoracyjnymi elementami drewnianej konstrukcji oraz dekoracji snycerskiej.
Ulica ks. Norberta Bończyka charakteryzuje się zabudową w układzie szeregowym,
są to budynki mieszkalne dwu- i trójkondygnacyjne ceglane lub otynkowane, zazwyczaj o dachach płaskich lub dwuspadowych.
Jeszcze inny typ zabudowy prezentują budynki przy ulicy Antoniego Lazara i ulicy
Cmentarnej. Są to budynki ceglane (typu „familoki”) w zabudowie szeregowej o dachach dwuspadowych lub płaskich, prostych symetrycznych elewacjach, nieomal pozbawione detalu architektonicznego, nie licząc ceglanych opasek okiennych.
Budynki przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka także reprezentują typ zabudowy szeregowej, o dachach dwuspadowych, w większości licowane cegłą, część z nich posiada elewacje skromnie zdobione elementami tynkowymi.

23

http://nz24.pl/aktualnosci/zandka-pod-ochrona/ (12.10.2012)
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rys. 13
Podział zabudowy ze względu na formę bryły budynku
Źródło: opracowanie własne
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rys. 14
Podział zabudowy ze względu na elewację
Źródło: opracowanie własne
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fot. 1 Elewacja ceglana bez dekoracji (przykład), ul. Cmentarna 19b, fot. Agnieszka Labus
fot. 2 Elewacja ceglana o wątku dwubarwnym (przykład), ul. Krakusa 26, fot. Agnieszka Labus
fot. 3 Elewacja ceglana z dekoracją drewnianą (przykład), ul. Krakusa 10, fot. Agnieszka Labus
fot. 4 Elewacja tynkowana z dekoracją drewnianą (przykład), ul. Pawła Stalmacha 9, fot. Agnieszka Labus
fot. 5 Elewacja tynkowana z dekoracją drewnianą (przykład), ul. Krakusa 2, fot. Agnieszka Labus
fot. 6 Elewacja ceglana dwubarwna o dekoracjach ceglanych idrewnianych (przykład). ul. Krakusa 10, fot. Agnieszka Labus
fot. 7 Elewacja tynkowana bez dekoracji (przykład), ul. Krakusa 20, fot. Agnieszka Labus
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3.2.2.7. miejsca i obiekty szczególnie cenne
rys. 15
Obiekty chronione, klasyfikacja wiekowa zabudowań
Źródło: opracowanie na podstawie studium konserwatorskiego obszaru Zandka w Zabrzu

8

9

10

11

12

13

fot. 8 Zabudowa wolnostojąca wzdłuż ul. Krakusa (tzw. Aleja Platanów), fot. Agnieszka Labus
fot. 9 Zabudowa wolnostojąca wzdłuż ul. Franciszka Siedleckiego, fot. Agnieszka Labus
fot. 10 Zabudowa pierzejowa ceglana (typu „familokowego”) przy ul. ks. Antoniego Tomeczka, fot. Agnieszka Labus
fot. 11 Zabudowa wolnostojąca powtarzalna przy ul. Krakusa, fot. Agnieszka Labus
fot. 12 Wnętrze urbanistyczne pomiędzy ulicami Krakusa i ks. Norberta Bończyka (fragment), fot. Agnieszka Labus
fot. 13 Wnętrze urbanistyczne pomiędzy ulicami Krakusa i ks. Norberta Bończyka (fragment), fot. Agnieszka Labus
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3.2.2.7. miejsca i obiekty szczególnie cenne
W skali osiedla można wyróżnić obiekty chronione i miejsca szczególnie cenne kulturowo. Większość z nich została na mocy decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisana do rejestru zabytków w 2012 roku. W uzasadnieniu wpisu do rejestru zabytków szczególną uwagę zwrócono na takie elementy osiedla jak:
– układ urbanistyczny,
– budynki mieszkalne przy ul. Krakusa, Franciszka Siedleckiego i Pawła Stalmacha,
a także przy ulicach ks. Norberta Bończyka, Cmentarnej i Bytomskiej,
– aleje platanów przy ul. Pawła Stalmacha, Krakusa, Franciszka Siedleckiego i Karola Piechy.
W uzasadnieniu wpisu do rejestru wspomniano też inne cenne obiekty: „stalowy
dom” przy ul. Cmentarnej 7d, budynek straży pożarnej przy ul. Pawła Stalmacha 22,
czy elewację północną budynku przy ul. Krakusa 524.
W ramach przeprowadzonych analiz obiektów chronionych i szczególnie cennych
dokonano podziału na:
– obiekty,
– zespoły obiektów,
– obszary.

24

D. Chrost, Zandka pod ochorną, „Nowiny Zabrzańskie”, 29.07.2012, (dostępne na stronie:
http://www.nowinyzabrzanskie.pl/aktualnosci/zandka-pod-ochrona/).
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Remiza Straży Pożarnej
Budynek straży pożarnej powstał dla potrzeb huty ok. 1907 r. Wzniesiony został w stylu historyzującym, według Konrada Segnitza i Maxa Bogatzka. Bryła budowli jest mocno rozbudowana ze względu na wpisane weń funkcje. Obiekt jest kryty dachem spadzistym o złożonych podziałach. Bryła budynku jest tynkowana, w górnych partiach
widoczne dekoracyjne elementy drewnianej konstrukcji szkieletowej. Charakterystyczną dominantą wysokościową jest pięciokondygnacyjna narożna wieża, w górnej części o konstrukcji szkieletowej z tarasem obserwacyjnym z drewnianymi arkadami25 .

fot. 14 Budynek straży pożarnej, fot. Agnieszka Labus

25

http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/huta_donn/donnersmarck.
html (12.10.2012).
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy i Przedszkole nr 2 im. Dziecięcego
Uśmiechu przy ulicy Cmentarnej 7
Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 17 października 1901 r.26. Początkowo budynek szkoły podstawowej był dwukondygnacyjny, zbudowany w konstrukcji murowanej,
wolnostojący, o symetrycznej fasadzie (obecnie mieści się tam przedszkole). W 1913 r.
dobudowano trzykondygnacyjną część murowaną o symetrycznej siedmioosiowej fasadzie, dachu dwuspadowym krytym dachówką z dwoma lukarnami rozmieszczonymi
symetrycznie po obu stronach budynku. Środkową część budynku tworzy reprezentacyjny ryzalit wejściowy zakończony niezależnym dachem. W części parteru zaakcentowany jest portalem głównym. Stan techniczny budynku jest dobry. Dach, stolarka
okienna i drzwiowa są w stanie oryginalnym.
26

3. zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)

Dawne przedszkole, róg ulicy Pawła Stalmacha i Cmentarnej
Budynek został wzniesiony w 1912 r. według projektu Berlińskich architektów Grünewalda i Bensheima. Bryła budynku jest rozczłonkowana, dach dwuspadowy o dużym
nachyleniu połaci, po prawej stronie frontowej elewacji znajduje się wykusz w kształcie walcowej wieży zwieńczonej formą małej kopuły. Elewacja budynku jest zróżnicowana pod względem materiału i dekoracji: otynkowana w kolorystyce biało-szarej, a formę dekoracji stanowią drewniane elementy konstrukcji szkieletowej. Boczne
elewacje posiadają wykusze o rzucie wielokątnym i prostokątnym. Podczas modernizacji wyremontowano dach, który został pokryty dachówką ceramiczną w kolorze
czerwonym. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i okienną z PVC w kolorze ciemnego brązu. Obecnie mieści się tam siedziba straży miejskiej, stan budynku jest dobry.

http://zabrze.naszemiasto.pl/tag/jubileusz-szkoly-zandka.html (28.10.2012).

fot. 15 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy i Przedszkole nr 2 im. Dziecięcego Uśmiechu
przy ulicy Cmentarnej, fot. Agnieszka Labus

fot. 16 Budynek straży miejskiej, dawne przedszkole, fot. Agnieszka Labus
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Stalowy dom, ul. Cmentarna 7a
Unikatowy dom ze stali przy ul. Cmentarnej został wzniesiony w 1927 r. jako eksperyment budownictwa mieszkaniowego27. Dom został wybudowany w 26 dni28 i stanowił eksperyment budownictwa mieszkaniowego zastępując tradycyjnie murowane
ściany metalowymi ścianami, które przygotowane zostały w Hucie Donnersmarcka29.
Stalowy dom założony na rzucie prostokąta, wykonany w konstrukcji szkieletowej,
posiada ściany wykonane z blachy. Jedynym elementem występującym poza obrys rzutu jest jednokondygnacyjna przybudówka stanowiąca strefę wejściową. Całość ustawiona została na podmurówce ceglanej. Budynek kryty dachem kopertowym, z symetrycznie rozmieszczonymi kominami w partii kalenicy. Elewacje boczne nie posiadają
okien, elewacja frontowa posiada sześć osi okiennych.
Pomimo swojego unikatowego charakteru budynek jest stale zamieszkany. Nie
został poddany kompleksowej modernizacji a mieszkańcy na własną rękę dokonują wymiany stolarki okiennej, która jest obecnie niejednorodna w stylu i kolorystyce. Stan techniczny budynku wymaga modernizacji, a stolarka okienna uporządkowania i ujednolicenia.

fot. 17, 18 Stalowy dom przy ul. Cmentarnej 7a, fot. Agnieszka Labus
27

„Sama idea budowy metalowych obiektów zrodziła się w pierwszej połowie XIX wieku w wyobraźni Jamesa Bogardus’a, który chciał stworzyć łatwą do skonstruowania przestrzeń mieszkalną przeznaczoną dla robotników, natomiast w Europie przejęcie i wdrożenie
pomysłu amerykańskiego architekta było efektem rozwoju nowej formy architektonicznej – funkcjonalizmu, który na Śląsku pojawił się w latach dwudziestych XX wieku. Sukces budowlany zachęcił koncern hutniczy Oberhutten z Gliwic (do którego w tym czasie
należała Huta Donnersmarck), do umieszczenia w swoim firmowym katalogu 11 wariantów stalowych domów, jednak w praktyce okazały się one mało komfortowe w eksploatacji. Zabrzańskie stalowe budynki są najprawdopodobniej jedynymi tego typu obiektami
na starym kontynencie. Pełna dokumentacja fotograficzna z budowy pierwszego stalowego domu znajduje się w Muzeum Miejskim w Zabrzu.” (Cyt. za: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=1442459). Podobne domy znajdują się na osiedlu w Rokitnicy. Warto zaznaczyć, że domy ze stali w Zabrzu to jedyne stalowe domy w Europie. Stawiano je
ponieważ taka konstrukcja mogła zostać postawiona w krótkim czasie (niespełna miesiąc)
przez małą grupę robotników.
28 Budowę rozpoczęto 15 lipca 1927 r. a zakończono 12 sierpnia 1927 r.
29 D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie
osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 31.
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Kościół pw. Ducha Świętego, ul. ks. Antoniego Tomeczka
Kościół pw. Ducha Świętego zlokalizowany jest we wschodniej części osiedla, przy ulicy ks. Antoniego Tomeczka. Wcześniej funkcję kościoła pełniła sala gospody Wiercimoka, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy ks. Norberta Bończyka 32. Jak pisze
Dariusz Walerjański30 starania o budowę kościoła mieszkańcy Zandki rozpoczęli w latach 20. XX w. W latach 1925–1926 przystąpiono do adaptacji budynku gospody na
kościół. Architekt Hugo Becker zaprojektował neobarokowy kościół, który w wyniku
działań wojennych w 1945 r. został podpalony przez wojska armii radzieckiej. W latach
60. XX w. postanowiono powiększyć tymczasową kaplicę, przez nadbudowę istniejących murów oraz powiększenie prezbiterium, nadając kształt i wygląd dzisiejszego
kościoła z charakterystycznym krzyżem wieńczącym namiotowy dach. Uwagę zwraca
nietypowa, metalowa dzwonnica, stojąca w miejscu dawnego nieistniejącego kościoła, z widocznymi trzema dzwonami. Kościół obecnie jest w fazie w fazie budowy. Pomimo braku wykończenia elewacji, można zauważyć, że w swoich proporcjach i bryle nawiązuje do sąsiadujących zabudowań osiedla.

fot. 19 Kościół pw. Ducha Świętego w trakcie budowy (stan na 22.06.2012r.)
fot. Agnieszka Labus

30

D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie
osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 34-37.
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Zespoły zabudowy przy ulicy Pawła Stalmacha, Krakusa, Antoniego Lazara
i ks. Antoniego Tomeczka
Domy przy ulicy Pawła Stalmacha przeznaczone były w latach świetności osiedla dla
urzędników huty Donnersmarck. Zostały zbudowane w 1912 r. Są to zazwyczaj trójkondygnacyjne budynki o elewacjach dekorowanych drewnianą konstrukcją szkieletową oraz elementami płaskorzeźbionych płycin. Bryły budynków mieszkalnych urozmaicone są wykuszami, ryzalitami, wieżyczkami i oknami o różnorodnych wykrojach.
Budynki kryte są rozbudowanymi dachami z facjatkami, lukarnami oraz szczytami.
Styl zabudowy łączy w sobie elementy historyzmu, secesji, budownictwa ludowego i architektury angielskiej, co często określa się mianem „narodowego romantyzmu”31. W budynkach tych występuje różnorodna pod względem formy stolarka okienna (okna wielodzielne, o różnym kształcie). Obecnie w wielu budynkach mieszkańcy
na własną rękę dokonali wymiany stolarki okiennej, zazwyczaj w innym podziale, kolorze niż w oryginale.
Przy ulicy Krakusa zlokalizowane są domy, które przeznaczone były dla robotników, zbudowane w latach 1909–1916, zazwyczaj dwu- i trójkondygnacyjne. W porównaniu z domami dla urzędników charakteryzują się skromniejszym detalem architektonicznym. Elewacje zostały wykonane z czerwonej i szarej cegły z fragmentami
dekoracyjnej drewnianej konstrukcji szkieletowej32. Dachy wielospadowe, kopertowe
i dwuspadowe, są kryte czerwoną dachówką. Okna w niektórych budynkach zostały
wymienione przez mieszkańców na nowe, jednak w formie nienawiązującej do oryginalnych podziałów, tworząc na elewacji chaos. Stan techniczny wielu detali architektonicznych wymaga interwencji konserwatorskiej.
Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w północno-wschodniej części osiedla to
zespół zabudowań przy ulicy Antoniego Lazara i ks. Antoniego Tomeczka. Są to budynki trójkondygnacyjne, zbudowane z cegły, o dwuspadowym dachu, tworzące zabudowę w postaci zwartych pierzei. W przeciwieństwie do wolnostojących budynków przy ulicy Pawła Stalmacha i Krakusa, elewacje pozbawione są bogatego detalu
architektonicznego, widoczne są jedynie ceglane łuki nadokienne.
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fot. 20 Przykład bogato zdobionej zabudowy wolnostojącej – Krakusa 9, fot. Agnieszka Labus
fot. 21 Przykłady ceglanej zabudowy szeregowej „familokowej” – ks. Antoniego Tomeczka 2–16,
fot. Agnieszka Labus
fot. 22 Przykład bogato zdobionej zabudowy wolnostojącej – ks. Norberta Bończyka 1,
fot. Agnieszka Labus
31

D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie
osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 28–31.
32 W podobnej stylistyce powstały także obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na
terenie osiedla, do których należały: przedszkole z salką teatralną, dom starców, szkoła, kasyno, biblioteka, kryta pływalnia, hala sportowa, budynek straży pożarnej, dyrekcji huty
oraz willa dyrektora.
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Zabudowania gazowni, róg ul. Cmentarnej i Pawła Stalmacha33
Na terenie osiedla Zandka w 1868 r. powstał pierwszy w mieście zespół budynków prywatnej gazowni. Budynki fabryczne były wyposażone w kilkadziesiąt pieców z ogrzewaczami półgeneratowymi oraz piece retortowe poziome. Gazownia po przejęciu jej
przez gminę Zabrze w 1910 r. działała do końca lat 70. XX w., kiedy do sieci zaczęto
wprowadzać gaz ziemny. Po 1945 r. gazowania przeszła w zarząd Górnośląskich Zakładów Gazownictwa, a zabytkowe budynki obecnie są nieużytkowane. Zachowany
obecnie układ gazowni w znacznej części pochodzi z przełomu wieków XIX i XX w.
W części środkowej założenia zachowały się najstarsze budynki z lat 70. XIX w., wybudowane w technologii tradycyjnej z cegły. W I poł. XX w. zyskały one nowe elementy
architektoniczne. W tym czasie od strony ulicy Cmentarnej wzniesiono trójkondygnacyjny budynek gazowni o elewacji zdobionej geometrycznym ornamentem ceglanym.
W centralnej osi fasady obiektu, w partii poddasza widoczny jest kartusz herbowy
zwieńczony kobiecą twarzą z koroną. Budynek jest trójkondygnacyjny, z charakterystycznymi układem okien ujętych w dekoracyjne arkady przechodzące przez dwie dolne kondygnacje. Stan techniczny obiektu jest zły i wymaga prac modernizacyjnych
i rewitalizacyjnych, ponieważ obiekt idealnie nadaje się do adaptacji na nowe funkcje.
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OBSZARY
Na szczególną uwagę zasługują dwa cmentarze wyznaniowe z XIX w., które stanowią
ważny element dziedzictwa kulturowego Zabrza. Obie nekropolie mają charakter zabytkowy, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe. Stanowią one
materialne źródło wiedzy o lokalnej społeczności dwóch wyznań – ewangelickiego
i żydowskiego. Cmentarze mają charakter krajobrazowo-parkowy.
Cmentarz żydowski
Cmentarz żydowski charakteryzuje się interesującym układem przestrzennym, z centralną osią w postaci alei, obsadzonej z dwóch stron stuletnimi robiniami. Całość terenu cmentarza porasta bluszcz i stare drzewa, w tym trzy platany klonolistne, liczące około 150 lat. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1872 r. To fascynujące miejsce jest
pamiątką istnienia na terenach Zabrza społeczności żydowskiej z jej charakterystyczną kulturą i obyczajami34.

fot. 23, 24 Dawna gazownia, fot. Agnieszka Labus

33

D. Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki – historia, krajobraz, zabytki, [w:] Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie
osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 32–33.
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Tamże, s. 20–23.

fot. 25, 26 Cmentarz
żydowski, fot. Agnieszka Labus
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Cmentarz ewangelicki
Obszar cmentarza ewangelickiego, od strony południowej, sąsiaduje bezpośrednio
z cmentarzem żydowskim. W środkowej części założenia cmentarza znajduje się kaplica przedpogrzebowa. W głównej alei zlokalizowane są groby proboszczów. Jednym
z najstarszych nagrobków jest grób rodziny Nitzschmanów zm. w 1889 r.35 . W okolicy
wejścia przy głównej alei znajduje się jedyna zachowana na zabrzańskich cmentarzach
urna z prochami z 1926 r. Groby o największych wartościach zabytkowych zachowały
się wzdłuż cmentarnego muru i są w złym stanie technicznym. Wiele nagrobków jest
zdewastowanych, a na płytach nagrobnych widać zatarte napisy w języku niemieckim. Jak podaje Dariusz Waleriański, w 1965 r. w części cmentarza wydzielono kwatery dla pochówków parafian z kościoła pw. Ducha Świętego.

35

Tamże, s. 19.

3. zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)

3.2.3. analiza dokumentów planistycznych
3.2.3.1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w zabrzu
Obszar osiedla Zandka leży w centrum jednego z głównych miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego. Politykę planistyczną Zabrza, można zaliczyć do bardzo dobrych, w szczególności dotyczy to terenów inwestycyjnych i nowych rozwiązań drogowych na obrzeżach miasta. Niestety Zandka jest jednym z nielicznych obszarów
nieposiadających obecnie aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W wykazie planów obowiązujących i opracowywanych z 17 stycznia 2012 r.,
Zandka jest wyróżniona jako teren przeznaczony do objęcia planem miejscowym.
rys. 16 Załącznik graficzny do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Zabrzu
z wyróżnionym obszarem osiedla Zandka – powiększenie fragmentu śródmieścia

fot. 27 Cmentarz ewangelicki, fot. Agnieszka Labus

3.2.3.2. lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich
miasta zabrze
Obszar osiedla Zandka został wyróżniony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze, który przyjęty został w dniu 31 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej.
Działania ujęte w programie uwzględniają podniesienie rangi miasta, poprawę
warunków rozwoju gospodarczego m.in. poprzez podniesienie jakości zdegradowanej infrastruktury technicznej oraz zainwestowanie w tereny poprzemysłowe, celem rozwijania nowych funkcji: gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Program zawiera projekty ukierunkowane na
integrację zdegradowanych terenów z pozostałymi obszarami miasta poprzez: porządkowanie starej tkanki urbanistycznej oraz działnia poprawiające stan środowiska
(m.in. zastępowanie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi).
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Przedsięwzięcia, wynikające z przedmiotowego Programu, nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań, ujętych w strategiach i programach
wyższego szczebla. Działania w szczególności mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju, uwzględniają aspekty środowiska we wdrażaniu prawa wspólnotowego.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Zandki nie został jeszcze uchwalony. Niestety jego aktualna treść nie jest publikowana i konsultowana na bieżąco z mieszkańcami, nie jest też dostępna na stronach internetowych Urzędu Miasta Zabrze. Taki stan
rzeczy nie pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy jego założeń. Zbliżający się
końcowy termin okresu programowania Unii Europejskiej (2007–2013), pozwala sądzić, że program ten nie doczeka się wdrożenia.
Brak zatwierdzonego programu działań rewitalizacyjnych dla Zandki poważnie
utrudnia proces odnowy osiedla. Problem pogłębia brak skoordynowania pomiędzy
działaniami programu, a strategicznymi przedsięwzięciami w skali miejskiej czy regionalnej np. z zakresu rozwoju turystyki.

3.2.3.3. studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta zabrze
Kolejnym dokumentem strategicznym jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrza, które zostało uchwalone 4 lipca 2011 r.
uchwałą nr XII/126/11.
Do najważniejszych ustaleń studium, związanych z rewitalizacją Zandki, należą
postulaty związane z dbałością o harmonijny krajobraz zarówno w makro, jak i mikro skali (detale i materiały). Ponadto studium wyróżnia następujące uwarunkowania
sprzyjające rozwojowi Zabrza, a w tym osiedla Zandka: „Swojskość krajobrazu, stosunek do tradycji, odrębność terytorialna, różnorodność kulturowa, która może stać się
fundamentalną zasadą przestrzennej organizacji życia społecznego w Zabrzu. Zabytki i dziedzictwo przemysłowe są szczególnym potwierdzeniem pozycji Zabrza, w tym
okresów jego zamożności i świetności, której elementy wydają się być w pewnym zakresie możliwe do odtworzenia. Historyczne zasoby budynków i obiektów przemysłowych Zabrza posiadają atrakcyjność, która mogłaby się liczyć w porównaniach ze
starszymi obiektami w Polsce. Czasy świetności większości z nich niestety dawno już
minęły, ale stanowią one cenny potencjał, który – pod warunkiem odrestaurowania
– może stanowić o specyficznym klimacie miejskim i być elementem dobrze wzbogacającym turystyczną ofertę miasta”36.
Jako uwarunkowania ograniczające studium wyróżnia następujące czynniki: „Uwarunkowaniami ograniczającymi rozwój z pewnością jest zły stan techniczny zabudowy
36

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze –
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, tom I/III. – str. 44.
do pobrania z: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/304/rel/305/107822/43910/
8_305_110119_43912.zip (19.12.2012).
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śródmieścia, degradacja uprzemysłowionych terenów i środowiska, znaczne przestrzenie hałd, częściowo uregulowane i wybetonowane koryta potoków, zaniedbane tereny parków, degradacja techniczna starych osiedli wraz z ich otoczeniem, zdefragmentowanie zabudowy poprzez brak ciągłości zabudowy.
Niekorzystnymi warunkami wpływającymi pośrednio na krajobraz i bezpośrednio na stan zabudowy są warunki górniczo-geologiczne, w tym w szczególności szkody wynikające z działalności górniczej.
Na terenie Zabrza, podobnie jak na terenie całego Śląska, występują problemy
związane ze stanem środowiska naturalnego, w tym z występowaniem metali ciężkich w glebach oraz zanieczyszczenia geochemiczne występujące w miejscach izolowanych zakładów przemysłowych i obiektów gospodarki odpadami. Z tych powodów konieczne jest uwzględnienie tego niebezpieczeństwa w projektach rewitalizacji.
Na tempo zmian mają wpływ względy ekonomiczne w tym w szczególności niewystarczające środki przeznaczane na rewitalizację dużych obszarów poprzemysłowych i zespołów zieleni oraz rewaloryzację wielu zaniedbanych przez lata budynków
a także braki w ustawodawstwie”37.
Zandka jest obszarem o dużym potencjale, zarówno jako dzieło urbanistyczno-architektoniczne, jak i element dziedzictwa i historii Zabrza. Dowodzą tego zapisy studium. Miasto jest również w pełni świadome wyzwań i problemów, jakie dotyczą Zandki.
Studium wyróżnia wszystkie historyczne budynki osiedla jako bardzo cenne i warte zachowania. Za szczególnie wartościowy uznaje również obszar cmentarza żydowskiego oraz ewangelickiego.
Dokument szczegółowo opisuje i charakteryzuje uwarunkowania Zabrza, a w tym
także osiedla Zandka. Zaznacza potencjał, jaki niesie ze sobą historia i dziedzictwo
miejsca. Wytycza ogólne kierunki rozwoju bazujące na najmocniejszych stronach i zaletach miasta oraz wyszczególnia zagrożenia, z jakimi proces rewitalizacji musi się
zmierzyć w Zabrzu. Studium w swojej postaci jest zgodne z dokumentami wyższego
rzędu, kontynuuje ich ustalenia i założone kierunki przemian.

3.2.3.4. strategia rozwoju miasta zabrze na lata 2008–2020
Ostatnim z analizowanych dokumentów jest Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata
2008–2020. Dokument bazuje na precyzyjnie przygotowanej analizie SWOT oraz wyłonionych kluczowych czynnikach rozwoju miasta. Jego esencją jest sformułowana krótko wizja rozwoju Zabrza na lata 2008–2020: „Zabrze będzie miastem kreującym swój
rozwój oparty na równowadze pomiędzy historią i nowoczesnością, śląską tożsamością i metropolitalnym kontekstem oraz atrakcyjnością mieszkaniową i inwestycyjną.”38.
37 Tamże, str. 48.
38 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/284/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.03.2008 r.
Strategia rozwoju miasta Zabrze na lata 2008–2020 – str. 57.
do pobrania z: http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Strategia_Rozwoju_Miasta_na_lata_2008-2020.pdf (19.12.2012).
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Omawiana Strategia Rozwoju Miasta kładzie nacisk na maksymalne wykorzystanie wartości lokalnych, dziedzictwa i regionalnej tożsamości. Zabrze upatruje swojej
szansy w nowoczesności, różnorodności bazującej na tradycji i doświadczeniu. Na elementy przyjętej wizji składają się następujące założenia szczegółowe:
– „Zabrze utrzyma i wzmocni pozycję dużego i znaczącego ośrodka miejskiego dzięki rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa, aktywnie podejmującego globalne
wyzwania XXI w.
– Władze będą stymulować rozwój środowiska gospodarczego w mieście, zorientowanego na poprawę konkurencyjności zabrzańskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem promowania innowacyjności, nowoczesnych technologii i lokalnej specjalizacji, również we współpracy z nowymi, zagranicznymi inwestorami.
– Zabrze poprawi i wzbogaci atrakcyjność miejskich przestrzeni publicznych, wpływających na zadowolenie mieszkańców, zaspokojenie potrzeb estetycznych użytkowników miasta oraz współtworzącą materialne podstawy identyfikacji tożsamości i dumy lokalnej, uwzględniającej również historię miasta.
– Zabrze podniesie swą rangę miejską dzięki kreowaniu oferty produktów metropolitalnych, pozwalających jednocześnie na zdobycie pożądanej pozycji w Aglomeracji Górnośląskiej i realiach europejskich.”39.
Za jeden z kluczowych priorytetów rozwojowych strategia przyjmuje „atrakcyjne
przestrzenie publiczne”. Jest to obszar interwencji strategii związany z szeroko rozumianym planowaniem przestrzennym. Został on zidentyfikowany m.in. na postawie
wartości obejmujących: zagospodarowanie wolnych przestrzeni, zabytki, kulturę i estetykę, co wpływa na rangę Zabrza jako dużego miasta śląskiego.
Działania realizujące priorytet skupiać się mają na implementacji projektów w dziedzinach: zapewnienia ładu przestrzennego, poprawy standardu infrastruktury komunalnej, polepszenia dostępności komunikacyjnej miasta, rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Priorytet służy realizacji wyzwania strategicznego: „poprawić funkcjonalność przestrzeni miasta”.
Założenia rozwojowe dla Zabrza wydają się jak najbardziej słuszne i zgodne z założeniami i wizją rozwoju regionu. Dokument przygotowany jest bardzo rzetelnie i bazuje na precyzyjnych analizach.

3.2.3.5. uchwała o ustanowieniu zandki jako 12. dzielnicy
zabrza
17 września 2012 r. na sesji Rady Miejskiej w Zabrzu przyjęto uchwałę o utworzeniu dzielnicy Zandka. Daje to możliwość ubiegania się dzielnicy o dofinansowanie,
na różne przedsięwzięcia. Ponadto rada dzielnicy dysponuje większymi prawami od
rady osiedla. Granice dzielnicy Zandki przebiegają wzdłuż ulic Antoniego Lazara, ks.

39 Tamże, str. 58.
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rys. 17
Zasięg dzielnicy Zandka na ortofotomapie Zabrza
Źródło: opracowanie własne na podkładzie mapowym google.maps (10.10.2012)

Antoniego Tomeczka oraz Bytomskiej, Pawła Stalmacha i torów kolejowych linii Gliwice – Katowice. Zandka liczy blisko 2,5 tys. mieszkańców.

3.2.3.6. wpis zandki do rejestru zabytków
2 sierpnia 2012 r. osiedle Zandka zostało wpisane do rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i tym samym objęte zostało prawną
ochroną. Rezultatem tej decyzji będzie wymagana zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszystkie zewnętrzne zmiany w budynkach i układzie przestrzennym osiedla. Uniemożliwia to stawianie np. nowych blaszanych garaży na obszarze
osiedla. Wpis do rejestru umożliwia również pozyskiwanie funduszy na renowację
obiektów zabytkowych.
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ii. innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich

Wnioski z analizy historycznej
Z przeprowadzonej analizy historycznej wynika:
– osiedle Zandka powstało w wyniku nawarstwień historycznych i stanowi przykład założenia urbanistycznego o wysokiej wartości kulturowej, historycznej
i architektoniczno-urbanistycznej,
– obecny układ urbanistyczny osiedla Zandka jest praktycznie niezmieniony od lat
20. XX w., kiedy ukształtował się obecny układ ulic. Zmianie uległ natomiast stan
techniczny osiedla, obecnie tkanka architektoniczna i urbanistyczne jest w znacznym stopniu zdegradowana,
– osiedle w czasach swojej świetności było postrzegane jako nowoczesne, o wysokim standardzie użytkowania, miało pełnić funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne oraz oferować wysoki poziom usług w celu kulturalnego rozwoju mieszkańców
(robotników).
Wnioski z analizy stanu istniejącego
Lokalizacja i dostępność:
– centralne położenie osiedla Zandka w stosunku do miasta Zabrze,
– bliskość centrum handlowego, sklepów oraz punktów usługowych, ale ograniczona ich dostępność poprzez sąsiedztwo z głównymi drogami i torami tramwajowymi na ulicy Bytomskiej,
– ograniczona łączność osiedla z terenami sąsiednimi (brak spójności i ciągłości
połączeń).
Komunikacja i infrastruktura:
– na terenie osiedla nie ma problemu ruchu tranzytowego, występuje jedynie ruch
wewnętrzny
– układ ciągów pieszych pokrywa się z układem lokalnej komunikacji kołowej, co powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się
w obrębie osiedla,
– brak tras rowerowych oraz udogodnień dla rowerów (brak wyznaczonych pasów w obrębie jezdni, brak miejsc postojowych), pomimo że usytuowanie osiedla
w centralnej części miasta oraz jego wartość kulturowa sprzyjają rozwojowi połączeń rowerowych,
– chaotyczne rozmieszczenie garaży na osiedlu,
– brak wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów, co stanowi problem
i jest jedną z głównych przyczyn degradacji wewnętrznej osiedla,
– brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i ograniczona dostępność do terenów
rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych przy ulicy Bytomskiej.

3. zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)

Zabudowa:
– obiekty szczególnie cenne na osiedlu Zandka tworzą harmonijne i unikalne założenie urbanistyczne o wysokiej wartości historycznej, artystycznej i kulturowej,
– większość obiektów zabytkowych jest w złym stanie technicznym i estetycznym,
– budynki mieszkalne przy ulicy Pawła Stalmacha należące do prywatnych właścicieli, które są obecnie nieużytkowane, są w szczególnie złym stanie technicznym.
Przestrzeń publiczna i tereny zielone:
– przestrzeń publiczna na terenie osiedla jest niezagospodarowana i zaniedbana.
Brak niezbędnej infrastruktury oraz elementów małej architektury pozwalających
na jej dogodne użytkowanie,
– zabudowania osiedla w większości są nieogrodzone i zapewniają swobodne przejścia pomiędzy budynkami,
– tereny zieleni na osiedlu są częścią systemu terenów zieleni w paśmie tzw. „Zielonej Osi Zabrza”,
– tereny zielone na osiedlu są obecnie w znacznym stopniu zaniedbane i nieuporządkowane. Mimo to jednak są głównym elementem stanowiącym o tożsamości
osiedla,
– przestrzenie terenów zieleni znajdujące się w pobliżu budynków mieszkalnych są
zawłaszczane przez mieszkańców, ogradzane i aranżowane na ogródki, itp.
Wnioski z analiz dokumentów planistycznych
Wobec braku aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Zandki oraz aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji, trudno określić założenia
polityki rozwoju obszaru. Istniejące dokumenty można uznać za spójne, jednak traktują one obszar Zandki w sposób dość ogólny.
Do najważniejszych aspektów wspierających rewitalizacje Zandki należy zaliczyć
plany wykorzystania potencjału, jaki niesie ze sobą dziedzictwo epoki przemysłowej,
inwestycje w nowoczesne przestrzenie publiczne, wykorzystanie potencjału zieleni
miejskiej, rozwój turystyki oraz kultywowanie lokalnych tradycji i dbałość o tożsamość
miejsca. Tak określone perspektywy przekształceń Zandki można uznać za cenne, będące niewątpliwie szansą na poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej osiedla. Kluczowym aspektem, który może okazać się motorem procesu rewitalizacji, jest interwencja w przestrzeń publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zieleni
towarzyszącej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a co za tym idzie poprawa
ogólnych warunków życia na Zandce.
Proponowana wizja dla Zabrza – w tym dla Zandki – sprzyja poprawie dostępności i bezpieczeństwa. Przystosowanie obiektów oraz przestrzeni otaczającej do współczesnych standardów i likwidacja barier architektonicznych w znacznym stopniu podniosą atrakcyjność przestrzeni Zandki.
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Istotnym krokiem w zachowaniu wizerunku Zandki jest wpisanie tego obszaru do
rejestru zabytków oraz uchwała o ustanowieniu Zandki jako 12. dzielcy Zabrza. Pozwoli to na precyzyjne regulowanie i porządkowanie wyglądu budynków i układu urbanistycznego. Zmiana stanu prawnego i administracyjnego ma kluczowy wpływ na dalsze decyzje planistyczne.
Proces przekształceń jest jednak poważnie utrudniony wobec braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz
braku konsultacji społecznych w ich sprawie. Miasto jest niewątpliwie świadome problemów związanych z rewitalizacją, czego dowodzi m.in. powołanie przez Prezydenta
Miasta Pełnomocnika ds. rewitalizacji, jednak brak podstawowych dokumentów określających kierunki przekształceń oraz ich kluczowych elementów prowadzi raczej do
stagnacji, a nawet dalszej degradacji Zandki.
Podsumowanie przeprowadzonych analiz architektoniczno-urbanistycznych
w obszarze osiedla Zandka w Zabrzu
Przeprowadzone analizy miały na celu uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania
badawcze we wstępie niniejszej części opracowania. Celem analizy historycznej było
wydobycie ważnych elementów kształtujących specyfikę osiedla, np. poprzez wskazanie zarówno elementów typowych, jak i tych wyróżniających osiedle (niepowtarzalnych). Elementy wyróżniające osiedle Zandka na tle innych osiedli pokopalnianych i pohutniczych były szczególnie ważne z perspektywy wydobycia tożsamości
lokalnej tego osiedla.
Analiza urbanistyczna i architektoniczna stanu istniejącego osiedla Zandka miała na celu ocenę stopnia przekształceń i degradacji osiedla. Starano się wykazać, że
osiedle Zandka – mające duży kapitał kulturowy – wymaga działań rewitalizacyjnych,
szczególnie w aspekcie przestrzennym, uwzględniającym stworzenie dla mieszkańców środowiska wysokiej jakości życia.
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4

zagadnienia
społeczno-ekonomiczne

Mirosław Górka, Agnieszka Lebiejko
Zandka to wyjątkowe miejsce na mapie Zabrza. Osiedle powstało dla pracowników
huty Donnersmarck, o której przypominają już tylko nieliczne hale, wieża ciśnień oraz
młot parowy na placu przed Centrum Handlowym Platan.
Zwiedzając zabytkowe osiedle spotkać można otwartych i aktywnych mieszkańców, a wśród nich wielu pasjonatów, którzy starają się zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, pielęgnując przy tym historie indywidualne i grupowe. Udając się do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy poznamy młodzieńcze lata ważnej dla miasta postaci – Horsta Eckerta, bardziej znanego jako Janosch, autor powieści Cholonek, czyli
dobry Pan Bóg z gliny. Idąc do kościoła pw. Ducha Świętego dowiemy się o tragicznych
wydarzeniach z 1945 r., a następnie odwiedzimy Wspólnotę Karmelitanek Misjonarek
w prowadzonej przez nie świetlicy środowiskowej. Kierując swoje kroki na wschód,
mijamy eksperymentalny stalowy dom z 1927 r., by ostatecznie dotrzeć na cmentarz
żydowski z 1871 r., który zaskakuje liczbą zachowanych nagrobków oraz 13. gatunkami
unikatowych drzew. Rozmawiając ze starszymi mieszkańcami, dowiemy się o zawodach motocrossowych po drugiej stronie rzeki Bytomki zaliczanych w latach 60. ubiegłego wieku do eliminacji Mistrzostw Europy, które gromadziły około 60 tys. kibiców.
Zandka w obiektywie oddaje klimat i atmosferę śląskiej kolonii robotniczej, stąd
częstym widokiem na osiedlu są amatorzy fotografii. Także mieszkańcy fotografują
swoją „małą ojczyznę”, a efekty tej pracy publikowane są (wraz z trafnymi komentarzami) w Internecie, jak czyni to chociażby pan Marcin – autor serwisu Hasiosznup1.
O potencjale artystycznym osiedla świadczy również aktywność najmłodszych, którzy napisali bajkę o Zandce pt. Dziadek Piaskowiec, a obecnie realizują na jej podstawie film krótkometrażowy.
1

http://hasiosznup.zabrze.net.pl/zandka.html, 07.06.2012.
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Uzupełnieniem powyższego obrazu architektoniczno-przestrzennego było ustalenie zasobów i potrzeb mieszkańców, gdyż „każdy z nas próbuje rozumieć i przewidywać zjawiska świata społecznego. Zadaniem nauki – a badań społecznych w szczególności – jest omijać pułapki, w które zazwyczaj wpada człowiek w swych dociekaniach”2.
Ażeby uniknąć błędu, o którym wspomina Earl Babbie, stworzono profil społeczności lokalnej, w którym uwzględnia się zasoby i potrzeby. Aby dokonać tego w sposób
prawidłowy, wykorzystano informacje pochodzące z różnych źródeł, tj. „(…) obserwacji terenu, danych urzędowych, dokumentacji instytucji i organizacji działających na
danym obszarze, ale także – z badań sondażowych, prowadzonych wśród mieszkańców, wywiadów z ekspertami (instytucjonalnymi i społecznymi), nieformalnymi liderami, analiz publikacji prasowych i debat publicznych, itp.”3 . Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się, jakimi zasobami dysponuje osiedle, na czym zależy mieszkańcom, z czego
są dumni, a także, co chcieliby zmienić, aby żyło im się lepiej.
W ten sposób cel badania jest również próbą „(…) ulepszenia rzeczywistości. Tak
rozumiane podejście określamy jako badania aktywizujące lub »badanie i działanie«
(action search)”4. W rezultacie kreujemy wizję zmiany oraz wskazujemy kierunek, poprzez który owej zmiany należy stopniowo dokonać.
Dla mieszkańców Zandki drugi kwartał 2012 r. jest zapewne przełomowy – w sierpniu Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał osiedle za zabytkowe i wpisał do
rejestru układ urbanistyczny osiedla, zabytkowe budynki przy ul. ks. Norberta Bończyka, Bytomskiej, Cmentarnej, Krakusa, Franciszka Siedleckiego i Pawła Stalmacha, aleje platanów przy ul. Pawła Stalmacha, Krakusa, Franciszka Siedleckiego i Karola Piechy oraz elewację północną budynku przy ul. Krakusa 5.
We wrześniu Rada Miejska w Zabrzu uchwaliła, że w mieście będzie kolejna, dwunasta już dzielnica nazwana Zandką.
Cel badania
Celem badania była próba uchwycenia i opisania tożsamości miejsca w oparciu
o aspekty społeczno-ekonomiczne osiedla, poprzez ustalenie zasobów i potrzeb osiedla, które nakreślają profil społeczny miejsca zamieszkania.
W ramach ogólnych założeń sformułowano zestaw szczegółowych zagadnień. Stanowiły one problematykę orientującą całokształt przedsięwzięcia. Obszary problemowe zostały określone w następujący sposób i przyjęły formę pytań badawczych::
– W jaki sposób mieszkańcy postrzegają i waloryzują przestrzeń?
– W jaki sposób eksperci społeczni postrzegają i waloryzują przestrzeń?
– Jaka jest społeczność osiedla i jakim dysponuje kapitałem społecznym?
– Jakie są relacje i więzi społeczne w ramach osiedla?
2
3

4

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 7.
K. Wódz, Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej,
[w:] Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011, s. 45.
E. Jasińska, B. Skrzypczak, Rozpoznanie Środowiska, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2005, s. 27.
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– Jakie są cechy społeczno-demograficzne mieszkańców osiedla?
– Jak według mieszkańców i ekspertów będzie wyglądało osiedle za 10 lat?
Metodologia badania
Z uwagi na to, iż zjawiska zachodzące w obszarze badawczym są bardzo złożone, zbadano je równoległe używając różnych metod. Próba badawcza mieszkańców została
dobrana metodą kwotowo-losową z uwzględnieniem proporcji rozkładu kluczowych
cech występujących w strukturze populacji generalnej poddanej badaniu. Założono
zbliżone proporcje wiekowe respondentów oraz równy podział ze względu na płeć.
Badanie zrealizowano metodą sondażową ( face to face).
Eksperci społeczni zostali dobrani w sposób celowy, uwzględniając pełnione przez
nich role społeczno-zawodowe, pozycję w lokalnej społeczności oraz wiedzy na temat osiedla Zandka. Wyselekcjonowani eksperci wypełniali kwestionariusz ankiety
anonimowo, po aktywowaniu wygenerowanego przez komputer linka. Wybór techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview) był podyktowany zachowaniem anonimowości przez respondentów.
Analiza danych zastanych (Desk Research) posłużyła do scharakteryzowania sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców osiedla Zandka. Ponadto analiza źródeł
wtórnych posłużyła do stworzenia narzędzi badawczych.

4.2.1. charakterystyka społeczności osiedla
Poniższa diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej przedstawia aktualny obraz osiedla i stanowi zarazem podstawę do określenia w dalszej części publikacji rekomendacji, które mogą być pomocne w procesie rewitalizacji. W celu stworzenia obrazu
osiedla do analizy wybrano takie dane demograficzno-społeczne, które były możliwe
do zebrania w instytucjach dysponujących materiałem statystycznym, czyli Urzędzie
Miasta, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Urzędzie
Stanu Cywilnego. W ten sposób pozyskano informacje na temat wieku mieszkańców,
ich płci, sytuacji dotyczącej zatrudnienia, niepełnosprawności oraz otrzymywanego
wsparcia. Charakterystyki te są badane z jednej strony w celu stworzenia aktualnego obrazu osiedla, z drugiej z potrzeby zwrócenia uwagi na potencjalnie istniejące na
tym terenie problemy społeczne. Część charakterystyk (płeć, bezrobocie, pomoc społeczna) przedstawiono za pomocą warstw mapowych z podziałem na ulice, co umożliwiło wskazanie strefy największego bezrobocia wśród mieszkańców osiedla (ul. Krakusa i ul. Cmentarna) oraz stref, gdzie najwięcej mieszkańców jest objętych pomocą
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. ks. Antoniego Tomeczka i ul. Na Piaskach).
Warstwa mapowa dotycząca zestawienia płci mieszkańców względem ulic obrazuje
proporcjonalny podział tożsamy z zestawieniem ogółu mieszkańców miasta Zabrze.
Z uwagi na brak dostępności szczegółowych danych pozostałe charakterystyki przedstawiono w formie opisu słownego z podziałem na poszczególne ulice osiedla Zandka.

4.2

analiza cech
społeczności
lokalnej osiedla
zandka
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Zameldowanie
Z danych na dzień 27 stycznia 2012 r. na terenie osiedla Zandka zameldowanych było
1994 osoby, w tym 1040 kobiet i 954 mężczyzn. W odniesieniu do roku 2006 zauważa się zmniejszenie liczby mieszkańców Zandki (2038 osób zameldowanych w 2006
r.), gdyż stan techniczny części budynków nie pozwala na zasiedlenie. Poza tym notuje się ujemny przyrost naturalny na terenie objętych badaniami. Ulice: Cmantarna,
Krokusa i ks. Norberta Bończyka to miejsca najliczniej zamieszkane (1672 osoby). Pozostałe ulice (Antoniego Lazara, ks. Antoniego Tomeczka i Franciszka Siedleckiego)
zamieszkuje niewiele ponad 300 osób.

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 18
Zestawienie mieszkańców osiedla Zandka według płci
opracowanie własne z wykorzystaniem danych z Wydziału Obywatelskiego (UM w Zabrzu),
stan na 27.01.2012 r.

Wiek
Społeczność osiedla Zandka (w podziale na trzy główne grupy wiekowe) nie odbiega w swych proporcjach znacznie od społeczności całego terenu miasta Zabrze. Najlicznieszą grupę stanowią mieszkańcy w przedziale wiekowym 25–64 (1116 osób). Interesujący jest fakt, iż na osiedlu Zandka znaczną grupę stanowią dzieci oraz osoby
młode w przedziale wiekowym 0–24 (około 35% całej społeczności.) Tak duży udział
procentowy ludności w wieku przedprodukcyjnym jest tendencją odwrotną do tej odnotowanej we Wstępnym Powszechnym Spisie Ludności (19,2%). To właśnie ta grupa
mieszkańców może mieć realny wpływ na przyszłość osiedla – jego rozwój w przypadku decyzji o pozostaniu na Zandce, założeniu lub poszerzeniu rodziny, bądź stagnacji,
gdy młodzi mieszkańcy nie będą odczuwali więzi z miejscem zamieszkania i podejmą
decyzję o wyprowadzeniu się.
Płeć
Na osiedlu Zandka zamieszkuje 1040 kobiet oraz 954 mężczyzn. Współczynnik feminizacji na osiedlu Zandka jest wyższy od średniej krajowej – aktualnie na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.
Urodzenia/zgony
Na osiedlu Zandka odnotowano w latach 2010–2012 ujemny przyrost naturalny (urodziło się 46 dzieci w stosunku do 47 zgonów), co jest tendencją ogólnopolską. Ujemne wartości to przede wszytkim efekt trudnej sytuacji materialnej, która nie sprzyja
podejmowaniu decyzji o urodzeniu dziecka. Zmienił się także model życia młodych ludzi (na osiedlu Zandka jest ich aż 35%), którzy w pierwszej kolejności stawiają na edukację i karierę zawodową, a dopiero później na zakładanie rodziny.

Bezrobotni
Bezrobotni mieszkańcy osiedla Zandka stanowią 12% całej społeczności tego obszaru.
144 osoby bezrobotne to kobiety, pozostałe 89 stanowią mężczyźni. Osoby bezrobotne to w większości osoby sprawne, 8% stanowią osoby o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności. Prawie połowa osób bezrobotnych podlegała wielokrotnej rejestracji w PUP. 80% bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25–64, pozostałe 20% to
osoby młode do 24 roku życia. Osoby bezrobotne to głównie osoby legitymujące się
wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Negatywne skutki bezrobocia dla samych bezrobotnych i ich rodzin to niejendokrotnie kłopoty finansowe,
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rys. 19
Osoby bezrobotne mieszkające na osiedlu Zandka
opracowanie własne z wykorzystaniem danych z PUP w Zabrzu, stan na 01.02.2012 r.

a często ubóstwo, trudności z zagospodarowaniem wolnego czasu, izolacja społeczna, zależność od innych ludzi (instytucji), niepokój o przyszłość, zadłużenie i zagrożenie bezdomnością. Bezrobotni „Zmniejszają swoją aktywność we wszystkich dziedzinach życia, ograniczają kontakty towarzyskie nawet z osobami również dotkniętymi
bezrobociem, bo nawet takie spotkania nie podnoszą ich na duchu, lecz pogłębiają
frustrację i nie dają wsparcia psychicznego. Bezrobotnych cechuje fatalizm, apatia, jak
również obniża się ich sprawność psychofizyczna”5 .
5

T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1999, s. 45.

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 20
Osoby objęte pomocą MOPR mieszkające na osiedlu Zandka
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Zabrzu (stan na 14.05.2012 r.)

Pomoc społeczna
Usyskane dane wskazują na duży odsetek mieszkańców korzystajacych z pomocy
MOPR i tym samym borykających się z problemami takimi jak: ubóstwo, bezrobocie,
alkoholizm, rodziny wielodzietne i niepełne, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. W mieszkaniach socjalnych mieszka 25 rodzin korzystających z pomocy na osiedlu Zandka. Największy odsetek osób korzystających z pomocy MOPR zamieszkuje ulice ks. Antoniego Tomeczka i Antoniego Lazara (odpowiednio 30% i 65%). Wydaje się, że przyszłość osiedla Zandka w dużej mierze będzie
zależała od programów pomocowych oraz zaprzestania tworzenia kolejnych mieszkań
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socjalnych, co sprzyja tworzeniu się – jak to określił Gunnar Myrdall – underclass. O istnieniu underclass mówimy wówczas „gdy w społeczeństwie daje się wyodrębnić kategorię społeczną podlegającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez dłuższy
czas, doświadczającą deprywacji w różnych sferach życia, skupioną w zubożałych sąsiedztwach i charakteryzującą się podobieństwem kulturowym”6.

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 22
Podział respondentów ze względu na wiek
Źródło: opracowanie własne
2%

45–54 lata
55–64 lata

6%

Niepełnosprawność
Na osiedlu Zandka na 271 mieszkańców, którzy korzystają z pomocy MOPR, aż 67 to
osoby niepełnosprawne, co stanowi około 25% klientów tej instytucji. Osiedle nie jest
przyjazne dla osób o ograniczonych możliwościach psychofizycznych, chodniki są nierówne, krawężniki wysokie, brakuje pochylni. W trakcie badań społecznych nie spotkano na osiedlu osób, które poruszałyby się na wózkach inwalidzkich czy z pomocą
balkoników rehabilitacyjnych. Świadczy to o poważnych utrudnieniach w przestrzeni publicznej oraz braku poczucia bezpieczeństwa osób, które chciałbym z niej korzystać, a z różnych powodów ich mobilność jest ograniczona.

analiza opinii mieszkańców

35–44 lata

13%

28%

23–34 lata
65 lat i więcej
18–24 lata

17%
17%

17 lat i mniej

17%

Kolejnymi zmiennymi było wykształcenie, status na rynku pracy oraz czas zamieszkania na osiedlu Zandka. Pokazują to poniższe wykresy.

Charakterystyka próby badawczej
Mieszkańcy
W badaniach wzięło udział 48 mieszkańców osiedla Zandka, z czego 26 to kobiety,
a 21 mężczyźni.

rys. 23
Podział respondentów ze względu na wykształcenie
Źródło: opracowanie własne
0%

rys. 21
Podział respondentów ze względu na płeć
Źródło: opracowanie własne

2%

zasadnicze zawodowe
średnie

10%

kobieta
mężczyzna

pomaturalne
10%

33%

podstawowe
wyższe
licencjat

13%
45%

niepełne podstawowe

55%
13%

W próbie znalazły się podobne grupy podzielone ze względu na wiek. Szczegółowy
rozkład próby znajduje się obok.
6

W. Warzywoda-Kruszyńska, Wielkomiejscy biedni – formująca się undeclass?, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 2, s. 40.

19%

gimnazjalne
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rys. 24
Podział respondentów ze względu na status na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 26
Podział ekspertów ze względu na płeć
Źródło: opracowanie własne

4%

kobieta
zatrudniony / zatrudniona

mężczyzna

bezrobotny / bezrobotna

6%

emeryt / emerytka

6%
8%

38%

uczeń / student, uczennica / studentka
rencista / rencistka

45%

55%

gospodyni domowa

13%

prowadzący własną działalność
25%

rys. 25
Podział respondentów ze względu na czas zamieszkania na Osiedlu Zandka
Źródło: opracowanie własne
0–5 lat

rys. 27
Podział ekspertów ze względu na branżę
Źródło: opracowanie własne

6–15 lat

10%

szkolnictwo

16–25 lat

21%

36–45 lat

5%

5%

26–35 lat
17%

administracja
informatyka

46 i więcej lat

21%

10%

Dominowali pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej (41%). W pozostałych
przypadkach rozkład branży oscylował w rozkładzie od 4% do 9%.

usługi

5%

budownictwo

5%
41%

5%

ubezpieczenia
trzeci sektor

21%

9%

służba zdrowia
finanse i bankowość

9%
9%

9%

handel
religia

Eksperci społeczni
W celu jeszcze lepszego rozeznania zasobów i potrzeb osiedla Zandka do badań zaproszono ekspertów społecznych, którzy dysponują bogatą, szeroką i niejednokrotnie praktyczną wiedzą. Wśród ekspertów społecznych znalazła się grupa 22 respondentów (12 kobiet, 10 mężczyzn).

produkcja
służby mundurowe

Ze względu na stanowisko pracy przeważali specjaliści (37%), przedsiębiorcy (18%),
kierownicy i dyrektorzy (18%).
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rys. 28
Podział ekspertów ze względu na stanowisko pracy
Źródło: opracowanie własne

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 30
Podział ekspertów ze względu na wiek
Źródło: opracowanie własne
4%

specjalista
8%
16%

32%

inne

45–54 lata

obecnie bezrobotny

25–34 lata

przedsiębiorca

35–44 lata

wicedyrektor
kierownik

32%

32%

18–24 lata

dyrektor

16%
16%
4%

4% 4%

pracownik szeregowy
vice-prezes

32%

prezes

Pozostałe dane dotyczyły pytań o wiek i wykształcenie (wyższym wykształceniem legitymowało się 81% respondentów).
rys. 29
Podział ekspertów ze względu na wykształcenie
Źródło: opracowanie własne

4.2.2.1. percepcja osiedla w oczach mieszkańców
wyższe

5%

średnie
licencjat

14%

81%

4.2.2. postrzeganie i waloryzacja osiedla przez
mieszkańców

W pierwszej kolejności respondenci wskazali – wykorzystując metodę zero-jedynkową – pozytywne i negatywne aspekty mieszkania na osiedlu Zandka. Mieszkańcy
uczestniczą w życiu społecznym, spotykając się na ulicy, rozmawiają ze sobą wymieniając różne informacje, które rodzą rozmaite uczucia i doznania.
Ludzkie potrzeby, interesy i cele tworzą wyobrażenia o zastanym choć nie zawsze
akceptowanym środowisku społecznym, ale także o takim, do jakiego powinno się dążyć jednostkowo i grupowo. Na społeczną percepcję mają wpływ takie czynniki jak:
wcześniejsze doświadczenia, historie indywidualne i zbiorowe badanej przestrzeni,
czas zamieszkania, aktywność społeczna, więzi sąsiedzkie czy w końcu kapitał kulturowy. Niemal wszyscy respondenci (98%) uznali, iż osiedle jest zapomniane przez
władze miasta. Potwierdza to także jedna z wypowiedzi, w której poruszono temat
administracji publicznej: „Miasto dostrzega problem, ale woli go przemilczeć. Urzędnicy mają świadomość wartości historycznej osiedla i wiedzą też, jakie koszta musieliby ponieść na wyremontowanie Zandki”.
Wypowiedź ta koresponduje z kolejnymi ocenami, które były bardzo często przytaczane, a mianowicie: „osiedle niewykorzystanych szans” (94%); „osiedle atrakcyjnie
usytuowane” (96%) oraz „osiedle z ciekawą przeszłością” (90%). Z powyższej analizy
wyłania się spójny obraz osiedla Zandka, które w oczach mieszkańców posiada potencjał historyczny, jest atrakcyjnie usytuowane, ale jednocześnie narażone na występowanie problemów i patologii społecznych (91,67%).
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4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 31
Mieszkańcy – opinie nt. osiedla Zandka
Czy Pana / Pani zdaniem osiedle Zandka można określić poniższym mianem? (N=48)
Źródło: opracowanie własne

rys. 32
Mieszkańcy – opinie nt. najistotniejszych problemów osiedla Zandka
Najistotniejsze problemy osiedla Zandka (N=48)
Źródło: opracowanie własne

tak

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych

nie

0%

Włamania do mieszkań

Osiedle niewykorzystanych szans
94%

6%

96%

4%

98%

2%

92%

8%

67%

33%

73%

27%

90%

10%

33%

67%

Osiedle atrakcyjnie usytuowane
Osiedle zapomniane przez władze miasta
Osiedle narażone na występowanie problemów
i patologii społecznych
Osiedle „otwarte” na ludzi, pomysły, wydarzenia
Osiedle przyjazne dla swoich mieszkańców
Osiedle z ciekawą przeszłością
Osiedle atrakcyjne dla nowych inwestycji

0%

Napady i rozboje
0%

Przemoc wśród nieletnich
6%

Trudna sytuacja osób starszych
6%

Pijane osoby w miejscach publicznych
19%

Chuligaństwo i wandalizm
19%

Brak miejsc parkingowych
27%

Ubóstwo
40%

Niedostateczna liczba placów zabaw
48%

Niemal trzy czwarte (73%) udzielających odpowiedzi na zadane im pytania uznało, iż osiedle jest przyjazne dla swoich mieszkańców, a 67% podkreśliło fakt, iż osiedle
jest otwarte na ludzi, pomysły, wydarzenia. Zaledwie jedna trzecia (33%) respondentów uznała, że osiedle jest atrakcyjne dla nowych inwestycji. Odpowiedź tę należałoby skorelować z negatywnym nastawieniem do samorządu terytorialnego (osiedle
jest zapomniane przez władze miasta). Mieszkańcy uważają, że to właśnie władze miasta są odpowiedzialne za długoletnie zaniedbania substancji mieszkaniowej oraz całej infrastruktury osiedla.

4.2.2.2. problemy osiedla w świadomości mieszkańców
Kwestia warunków mieszkaniowych dominuje także w odpowiedziach respondentów na temat najistotniejszych problemów osiedla. Według nich, wiodącym problemem jest zły stan mieszkań i domów (85%). Blisko połowa (48%) mieszkańców uznała,
że Zandka posiada niedostateczną liczbę placów zabaw, a na brak miejsc parkingowych wskazało 27%. Wyniki badań potwierdzają wypowiedzi mieszkańców: „Domy
wymagają natychmiastowego remontu na zewnątrz jak i wewnątrz.”; „Mamy być zabytkiem, a jesteśmy ruiną.”; „Mieszkania się sypią, nie można się doprosić o remont.”;
„Odrapane klatki schodowe”.
Kolejne problemy, do których mieli odnieść się badani dotyczyły takich zagadnień
jak: bezrobocie, ubóstwo, trudna sytuacja osób starszych, przemoc wśród nieletnich

Bezrobocie
50%

Zły stan mieszkań i domów
85%

czy wandalizm. Uznaje się, iż większość z tych czynników ma znaczący wpływ na wykluczenie społeczne.
Według respondentów osiedle boryka się z poważnym problemem bezrobocia
(50% wskazań), co potwierdzają także dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabrzu. Kolejnym znaczącym problemem jest ubóstwo (40% odpowiedzi), chuligaństwo i wandalizm (19%) oraz pijane osóby w miejscach publicznych (19%). Znaczącym problemem na osiedlu Zandka są osoby nadużywające alkoholu, co kilkakrotnie
podkreślili respondenci w swoich wypowiedziach: „Dzieci czerpią złe przykłady z osób
pijących alkohol. Widzą to i słyszą wulgarne słownictwo.”; „Dzieci i młodzież piją alkohol i palą papierosy. Czerpią negatywne przykłady.”; „Bójki wieczorem pijanych osób.”;
„Na pewno za mało patroli policji i straży miejskiej. Proszę zobaczyć – tu bawią się dzieci, a obok spożywają alkohol. Niech pan się odezwie, to sie pan dowie, na czym świat
stoi”. Alkohol bardzo często stanowi katalizator wielu negatywnych zjawisk społecznych z dezorganizacją życia rodzinnego na czele. Kolejne problemy osiedla Zandka,
o których wspomnieli respondenci, to trudna sytuacja osób starszych (6%) oraz przemoc wśród nieletnich (6%). Starsi mieszkańcy osiedla – których według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Zabrzu jest 183 – wyraźnie wskazują
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na swoje potrzeby, mówiąc: „Osoby starsze nie mają się gdzie spotykać.”; „Chciałabym pograć w karty, posłuchać muzyki, napić się kawy, ale gdzie?”; „Na osiedlu Zandka nie mamy miejsca do spotkań, zebrań, zabawy. Znają się niemal wszyscy i czasami
chciałoby się zrobić zabawę”.
W niektórych wypowiedziach pojawia się również motyw związany z brakiem osób
reprezentujących interesy mieszkańców oraz nieskutecznością rady dzielnicy: „Brak
osób, które walczyłyby o nasze prawa.”; „Rada Dzielnicy nie ma w ogóle siły przebicia w mieście. Zgłaszałam już tyle spraw i nic nie zostało zrobione. Gdyby nie ksiądz
i zakonnice, to dzieci byłyby pozostawione same sobie”.
Jeden z respondentów zwrócił uwagę na dużą fluktuację mieszkańców: „Na osiedle wprowadza się coraz więcej ludzi z różnymi problemami. Kiedyś każdy każdego
znał, a dzisiaj znam jedną lub dwie rodziny z mojego domu”. Taki stan spowodowany
jest trzema czynnikami. Po pierwsze, na osiedlu utworzono aż 25 mieszkań socjalnych,
co może mieć znaczący wpływ na dalszą marginalizację osiedla. Po wtóre, mieszkania
na osiedlu Zandka są relatywnie tanie w utrzymaniu, co potwierdza kolejny wykres
(Zob. Rys. 33. Mocne strony osiedla Zandka). Po trzecie, zmienia się struktura demograficzna osiedla, co pokazują dane zastane.

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

rys. 33
Mieszkańcy – opinie nt. mocnych stron osiedla Zandka
Mocne strony osiedla Zandka (N=48)
Źródło: opracowanie własne
Niska stopa bezrobocia
0%

Wysoki poziom bezpieczeństwa
0%

Zainteresowanie ze strony władz miasta
0%

Wewnętrzny ład i estetyka
4%

Potencjał gospodarczy, atrakcyjne tereny pod
inwestycje

19%

Łatwy dostęp do usług publicznych
29%

Aktywność społeczna mieszkańców
31%

Pozytywne relacje sąsiedzkie
40%

Bliskość i dostępność do terenów zielonych

4.2.2.3. mocne strony osiedla w opinii mieszkańców

46%

Atrakcyjne położenie/lokalizacja
63%

Domeną osiedla Zandka według znacznej części mieszkańców są (o czym wspomniano już wcześniej) tanie mieszkania i niskie czynsze (67%) oraz atrakcyjne położenie/
lokalizacja (63%). Blisko połowa badanych zwróciła uwagę na pozytywny aspekt bliskości i dostępności terenów zielonych (46%). Nieco mniej osób dopatrywało się potencjału osiedla w pozytywnych relacjach sąsiedzkich, a także w aktywności społecznej mieszkańców.
Sformułowane powyżej wnioski uzupełniają opinie mieszkańców, zwracających
uwagę na kapitał społeczny osiedla Zandka: „Ludzie są bardzo otwarci, życzliwi, pomocni, szczególnie to stare pokolenie.”; „Wszyscy się tutaj znają, przeżyli niejedno,
kochają to swoje osiedle.”; „Najpiękniejsze domy niszczeją. Nie jedno śląskie miasto
chciałoby mieć chociażby jeden taki dom. Założę się, że dbaliby o niego chuchali i rozpływali się z zachwytu. Na Zandce liczymy kolejne powybijane szyby.”; „Dobrze działająca szkoła, przedszkole, parafia i stowarzyszenie”.
Dla części mieszkańców dużą wartością osiedla jest dostęp do usług publicznych
(29%), co faktycznie przekłada się na usytuowanie osiedla i najważniejszych instytucji publicznych w mieście. Jeden z mieszkańców mówił wprost o braku potrzeby własnego środka lokomocji: „Nie potrzeba auta, żeby coś załatwić. Gdy mieszkałem w Biskupicach, to musiałem się prosić znajomych”. Kolejni respondenci wypowiadali się
w podobnych tonie, a znamienne jest to, że dwóch z nich odpowiedziało w identyczny sposób, a mianowicie: „Wszędzie blisko”.
Kolejnym walorem osiedla jest potencjał gospodarczy (19%) oraz wewnętrzny ład
i estetyka (4%).

Tanie mieszkania i niskie czynsze
67%

4.2.2.4. zaufanie i emocje
Kapitał społeczny, o którym wspomniano nieco wcześniej, jest odzwierciedleniem interakcji społecznych opartych na zaufaniu. Potencjał współpracy i aktywności społecznej jest uzależniony od poziomu zaufania, jakim ludzie obdarzają rodzinę, sąsiadów
czy otaczające ich instytucje. Największym zaufaniem wśród mieszkańców osiedla
Zandka cieszy się rodzina – zdecydowanie ufa jej 60% badanych, kolejne 37,50% raczej ufa swoim najbliższym. Wynika z tego, że łącznie 97,92% pytanych obdarza zaufaniem swoją rodzinę. Wysokim poziomem zaufania obdarzani są również znajomi. Łączny odsetek wskazań osób, które przyznały, że jest on bardzo wysoki wyniósł
83,33%, przy czym 14,58% przyznało, że poziom tego zaufania jest bardzo wysoki,
a 79,17% uznało go za dość wysoki. Kolejną pozycję pod względem wysokości poziomu zaufania zajęli sąsiedzi – co prawda bardzo wysoki poziom zaufania to zaledwie
2,08%, natomiast 68,75% respondentów uznało, że raczej mają zaufanie. W sumie jest
to ponad 70% pozytywnych wskazań. Warto także zwrócić uwagę, że kolejne 12,50%
jest niezdecydowanych. Rozkład tych odpowiedzi wskazuje na duży potencjał społeczny osiedla Zandka, gdzie zaufanie przekłada się na więzi sąsiedzkie. Spora część
mieszkańców obdarza zaufaniem kościół rzymskokatolicki (70,84%), z czego bardzo
duży poziom wykazało 16,67%, policję 64,58% (przy czym 8,33% zdecydowane ufa)

115

116

ii. innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich

oraz organizacje pozarządowe (58,34%, z czego 10,42% zdecydowanie ufa). Na przeciwnym pod względem zaufania biegunie znaleźli się politycy (79,17%), rząd (81,25%)
oraz samorząd lokalny (54,16%).
rys. 34
Mieszkańcy – poziom zaufania wobec osób i instytucji
Źródło: opracowanie własne
%

zdecydowanie
mam zaufanie

raczej mam
zaufanie

trudno
powiedzieć

raczej nie mam
zaufania

zdecydowanie nie
mam zaufania

Rodzina

60,42

37,50

0,00

2,08

0,00

Sąsiedzi

2,08

68,75

12,50

16,67

0,00

Znajomi

14,58

79,17

2,08

4,17

0,00

Politycy

0,00

6,25

14,58

66,67

12,50

Kościół rzymskokatolicki

16,67

54,17

6,25

18,75

4,17

Rząd

0,00

10,42

8,33

68,75

12,50

Prezydent rp

4,17

18,75

31,25

39,58

6,25

Samorząd lokalny

0,00

20,83

25,00

52,08

2,08

Policja

8,33

56,25

16,67

18,75

0,00

Straż miejska

0,00

33,33

8,33

54,17

4,17

Organizacje pozarządowe

10,42

47,92

27,08

14,58

0,00

Mass media

0,00

27,08

39,5

31,25

2,08

Respondenci odnieśli się także do swoich emocji i ocenili pod tym kątem osiedle
Zandka. Zdecydowanie pozytywnie miejsce zamieszkania postrzega 19% respondentów, a kolejne 58% raczej pozytywnie, co w sumie daje bardzo dobry wynik 77%. Blisko jedna piąta mieszkańców ma stosunek neutralny do osiedla (17%), a jedynie 6%
ocenia raczej negatywnie. Warte odnotowania jest zerowe wskazanie odpowiedzi
zdecydowanie negatywnej.
rys. 35
Mieszkańcy – ocena emocjonalna osiedla Zandka
Ocena emocjonalna osiedla Zandka (N=48)
Źródło: opracowanie własne
Zdecydowanie negatywe
0%

Raczej negatywne
6%

Neutralne
17%

Zdecydowanie pozytywne
19%

Raczej pozytywne
58%
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4.2.2.5. propozycje i opinie mieszkańców na temat możliwości
rozwiązania problemów osiedla
W ramach badań mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie priorytetowych działań,
które powinny zostać podjęte na osiedlu Zandka. Respondenci niemal jednogłośnie
uznali, że najważniejsza jest odnowa/rewitalizacja ulic oraz budynków (85% bardzo
ważne, 15% raczej ważne). Mieszkańcy osiedla pojęcie rewitalizacji odnieśli głównie
do remontu i modernizacji, co jest dość powszechnie popełnianym błędem. Wszakże rewitalizacja oznacza pewien proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym na obszarze kryzysowym,
przywrócenie temu miejscu dawnych funkcji bądź znalezienie takich, które zaspokajałyby potrzeby mieszkańców. Natomiast wypowiedzi mieszkańców są następujące:
„Z roku na rok jest gorzej. Bez pomocy miasta osiedle popadnie w ruinę.”; „ Nie podoba mi się [zagospodarowanie przestrzenne – przyp. autora], bo pod domami każdy ma
co chce. Jedni jakieś tandetne stoliki, inni stare opony, a jeszcze inni wielokolorowe
altanki i garaże. Wygląda to jak w cyrku.”; „W latach 70. było tu jeszcze czysto. Każdy
skwerek zadbany, każde drzewo rosło równo. Dzisiaj już nikt o to nie dba.”; „W ogóle
niezagospodarowane przez miasto place między domami”.
Jeden z mieszkańców podkreśla aktywność społeczną mieszkańców, którą w późniejszym czasie (przy realizacji np. Programu Aktywności Lokalnej) można wykorzystać: „Każdy widzi, że gdyby nie inicjatywa mieszkańców, to nie byłoby ławek, miejsc
do siedzenia”.
Aprobata mieszkańców podnosi efektywność projektowania, umożliwia zaplanowanie długoletniego programu naprawczego, a w konsekwencji jego trwałości. Zgodne poglądy na temat oczekiwanych zmian mogą przyczynić się do osiągnięcia przez
społeczność lokalną konsensusu w kwestii współdziałania i współodpowiedzialności.
Drugim istotnym działaniem na osiedlu Zandka powinno być stworzenie nowych
placów zabaw. Aż 97% pytanych stwierdziło, że to bardzo ważne (81%) bądź raczej
ważne działanie (17%). Wypowiedzi potwierdzają te wskazania: „Place zabaw, żeby
dzieci miały się gdzie bawić, spędzać czas, a nie grzęznąć w błocie po deszczu.”; „Za
mało placów zabaw, za dużo wolnego miejsca, które służą jako parkingi.”; „Chciałabym,
aby były to: place zabaw, ładne garaże, śmietniki, wybrukowane chodniki i parkingi”.
Z innych wypowiedzi mieszkańców wynika, że zły stan chodników zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Wpływa to zapewne na zmniejszoną aktywność osób starszych
i niepełnosprawnych. Zwraca na to uwagę jedna z mieszkanek: „Źle. Choruję na nogi
a chodniki są krzywe, schody popękane, parkingi dziurawe, dlatego większość czasu
spędzam w domu”. Z kolei jedna z respondentek boi się o zdrowie swoich dzieci, które chciałyby aktywnie spędzać czas wolny na osiedlu: „Wszędzie są dziury, wystające
korzenie drzew i dzieci nie mają gdzie jeździć na rowerach oraz rolkach. Dalej dzieci
nie wypuszczę, bo z każdej strony jest ruchliwa droga. Niektóre dzieci chodzą pojeździć na platany, a tam przecież może dojść do nieszczęścia”.
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4.2.2.6. oczekiwania mieszkańców

rys. 36
Mieszkańcy – ważność działań na osiedlu Zandka
Czy Pana / Pani zdaniem osiedle Zandka można określić poniższym mianem (N=48)
Źródło: opracowanie własne
nieważne
raczej nieważne
ani ważne, ani nieważne
raczej ważne
bardzo ważne
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
69%

25%

4% 2%

Tworzenie miejsc pracy
23%

42% 4%

31%

Promocja walorów historycznych
21%

29%

33%

13% 4%

Wzrost liczby sklepów i usług
13%

23%

8% 6%

50%

Wpisanie osiedla do rejestru zabytków
19%

Zwiększona liczba imprez kulturalnorozrywkowych

8%

33%

31%

25%

15%

44%

2%

38%

4.2.3. postrzeganie i waloryzacja osiedla przez
ekspertów

17% 6%

Utworzenie centrum spotkań i integracji
21%

Respondentów poproszono o odpowiedź na pytanie: jak będzie wyglądało osiedle
Zandka za 10 lat? Dominowały odpowiedzi pozytywne, skupione na więziach społecznych, aktywności mieszkańców, walorach rekreacyjnych i historycznych: „Osiedle dla
rodzin, spotkań i pikników.”; „Osiedle bezpieczne, ciche, piękne, zadbane.”; „Osiedle, na
którym będzie kolorowo, ze śpiewem dzieci na placu zabaw.”; „Zielone serce Zabrza.”;
„Zandka – osiedle dla otwartych zabrzan. Uporządkowane miejsce.”; „Perełka na szlaku
zabytków.”; „Osiedle na szlaku zabytków, które same na siebie zarabia.”; „Odnowione
budynki, a między nimi piękne place zabaw.”; „Zandka przyjazna niepełnosprawnym”.
Zaledwie kilka odpowiedzi miało zabarwienie pejoratywne i dotyczyło złego stanu budynków oraz problemów społecznych. Jest to jednak znikoma liczba, co wskazuje na pozytywne zapatrywanie mieszkańców na przyszłość osiedla: „Osiedle opustoszałe, smutne, brudne.”; „Osiedle, na którym nie da się już mieszkać, bo się zawali
jak w Bytomiu centrum.”; „Osiedle, o którym mówi się patologia”.

23%

15% 4%

4.2.3.1. percepcja osiedla w oczach ekspertów społecznych

Nowe place zabaw
81%

17%

2%

Poprawa bezpieczeństwa
40%

35%

23%

2%

Uporządkowanie terenów zielonych
31%

56% 10% 2%

Budowa nowych miejsc parkingowych
33%

35%

21%

8% 2%

Odnowa/rewitalizacja ulic i budynków
85%

15%

Respondenci uznali za niemal tak ważne, jak odnowa osiedla Zandka, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które według 69% pytanych jest bardzo ważnym
zadaniem, jedna czwarta (25%) stwierdziła, że to raczej ważne działanie.
Dość ważną inicjatywą powinno być utworzenie centrum spotkań i integracji. Takiego rozwiązania oczekuje 59% pytanych, przy czym 21% jest zdecydowanie o tym
przekonana, a 38% twierdzi, że to raczej ważne działanie.
Inne działania nie są już tak ważne dla mieszkańców – począwszy od promocji
walorów historycznych, a kończąc na wzroście liczby sklepów i punktów usługowych.

Eksperci społeczni w pierwszej kolejności uznali, że osiedle nie wykorzystuje swojej szansy (95%) oraz, że Zandka posiada ciekawą przeszłość (91%). Nieco mniej odpowiedzi uzyskały odpowiedzi dotyczące zagrożeń społecznych (86%), a także atrakcyjnego usytuowania osiedla (82%). W porównaniu z wypowiedziami mieszkańców
wysoko zostały ocenione władze miasta (68%). Co ciekawe, eksperci społeczni dostrzegają na osiedlu Zandka duży potencjał społeczny, zaznaczając twierdząco odpowiedzi o przyjaznym miejscu dla swoich mieszkańców (64%) oraz otwartości ludzi na pomysły (56%).
Jeden z ekspertów w swojej wypowiedzi odniósł się do przeszłości osiedla i wskazał na negatywne zjawiska: „Przepiękna architektura. Po (koniecznej!) rewitalizacji
osiedle mogłoby być unikalną wizytówką miasta, miejscem przyciągającym ludzi dla
miłego spędzenia czasu w centrum miasta. W tej chwili to miejsce ma sławę skupiska
patologii, gdzie lepiej się nie wypuszczać nawet w dzień”.
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rys. 37
Eksperci – opinie nt. osiedla Zandka
Czy Pana / Pani zdaniem osiedle Zandka można określić poniższym mianem (N=22)
Źródło: opracowanie własne

rys. 38
Eksperci – opinie nt. najistotniejszych problemów osiedla Zandka
Które z niżej wymienionych zjawisk stanowią w Pana/Pani ocenie najistotniejsze problemy osiedla Zandka? (N=22)
Źródło: opracowanie własne

tak

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych

nie

0%

Włamania do mieszkań

Osiedle niewykorzystanych szans
95%

5%

82%

18%

68%

32%

86%

14%

56%

44%

64%

36%

91%

9%

59%

41%

Osiedle atrakcyjnie usytuowane
Osiedle zapomniane przez władze miasta
Osiedle narażone na występowanie problemów
i patologii społecznych
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Osiedle „otwarte” na ludzi, pomysły, wydarzenia
Osiedle przyjazne dla swoich mieszkańców
Osiedle z ciekawą przeszłością
Osiedle atrakcyjne dla nowych inwestycji

4.2.3.2. problemy osiedla w świadomości ekspertów
społecznych
W ocenie ekspertów społecznych najpoważniejszym problemem jest zły stan mieszkań i domów (81%). Wiele wypowiedzi odnosi się właśnie do tego problemu: „Osiedle
to ma w tej chwili fatalny stan. Zagospodarowania praktycznie nie ma. Jest klepisko,
a to miejsce ma potencjał! Urbanistycznie jest pięknie położone, ale stan budynków
i ich otoczenie niestety przeraża swym widokiem. Centrum miasta, a niestety wstyd
przejeżdżać nawet samochodem z kimś, kto chciałby poznać Zabrze.”; „Przestrzeń
jest zaniedbana, obiekty zniszczone, wymagają gruntownego odnowienia, całość terenu uporządkowania”.
W dalszej kolejności respondenci wymienili ubóstwo (54%) oraz bezrobocie (45%),
jako te elementy, które wpływają negatywnie na osiedle. Jeden z ekspertów stwierdził:
„Myślę, że to głównie ubóstwo ludzi jest tu problemem i to, że od lat nie przeprowadzono tam remontów mimo historycznego rodowodu osiedla i obietnic władz miasta”.
Co ciekawe, eksperci społeczni w swoich wypowiedziach sporadycznie poruszali
tematy związane z marginalizacją społeczną osiedla, pomimo, że wskazywali na istotność takich problemów jak pijane osoby w miejscach publicznych (27%), chuligaństwo
i wandalizm (22%) oraz napady i rozboje (13%). Natomiast znacznie częściej dostrzegali problemy związane z brakiem miejsc parkingowych (22%), a także niedostateczną liczą placów zabaw (22%). To właśnie przestrzeń osiedla była głównie analizowana w wypowiedziach: „Przeszkadzają zniszczenia, chaotyczne parkingi, niebezpieczne

0%

Napady i rozboje
13%

Przemoc wśród nieletnich
5%

Trudna sytuacja osób starszych
14%

Pijane osoby w miejscach publicznych
27%

Chuligaństwo i wandalizm
22%

Brak miejsc parkingowych
22%

Ubóstwo
54%

Niedostateczna liczba placów zabaw
22%

Bezrobocie
45%

Zły stan mieszkań i domów
81%

place zabaw.”; „Dziurawe drogi, fatalne place przed domami, chaotyczna zabudowa garaży.”; „Przeszkadza, przede wszystkim to, że nawierzchnia (głównie przed budynkami)
jest w fatalnym stanie. Przeszkadzają nierówne chodniki zniszczone m.in. przez system
korzeni drzew oraz brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym nowego boiska
na terenie szkoły.”; „Tereny niezagospodarowane znajdujące się na terenie osiedla są
zaniedbane i zaśmiecone. Brak jest ładnie urządzonego skweru, miejsca spotkań dla
młodzieży, ławek, koszy.”; „Samowolna wymiana okien, stawianie blaszanych garaży,
brak ścieżek spacerowych i dojść do budynków, zaniedbana zieleń”.
Część ekspertów zwróciła uwagę na niedostateczną wiedzę mieszkańców o wartości historycznej osiedla: „Brak świadomości, że mieszkają w miejscu, które ma charakter zabytkowy i to, co odziedziczyli powinni chronić, a przynajmniej nie niszczyć, co
niektórzy czynią.”; „Nie są organizowane wycieczki, spacery po Zandce. Brak świadomości mieszkańców innych dzielnic mocnych stron tej dzielnic.”; „Brak wiedzy mieszkańców dotyczącej historii osiedla”.
Przede wszystkim należy podkreślić, że wiedza na temat osiedla, edukacja dzieci i młodzieży oraz ukazywanie walorów historycznych osiedla spoczywa po stronie
miasta, co też powiedzieli eksperci: „Osiedle Zandka nie jest promowane przez miasto,
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nie ma go w żadnych folderach.”; „Brak zainteresowania ze strony władz miasta (mimo
hucznych zapowiedzi) odnośnie stanu przestrzeni publicznej na Zandce”.

4.2.3.3. mocne strony osiedla w opinii ekspertów społecznych
Zdecydowanie pozytywnie eksperci społeczni ocenili atrakcyjne położenie osiedla
(82%). O połowę mniej odpowiedzi uzyskały aspekt bliskości i dostęp do terenów
zielonych (41%). Rozkłady tych odpowiedzi potwierdzają opinie ekspertów: „Lokalizacja – bliskość centrum miasta.”; „Bliskość Centrum Handlowego Platan oraz sklepów,
punktów usługowych, przystanków autobusowych, kościoła, dużo zieleni.”; „Ładnie
zagospodarowane osiedle z przepięknymi drzewami, platanami.”; „Pozytywnie ocenia
się porządkowanie terenów zielonych i wykonanie placu zabaw dla dzieci”.
rys. 39
Eksperci – opinie nt. mocnych stron osiedla Zandka
Mocne strony osiedla Zandka (N=22)
Źródło: opracowanie własne
Niska stopa bezrobocia
0%

Wysoki poziom bezpieczeństwa
5%

Potencjał gospodarczy, atrakcyjne tereny pod
inwestycje

14%

Wewnętrzny ład i estetyka
14%

Aktywność społeczna mieszkańców
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pracy, nowe inwestycje, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ zagranicznego
kapitału oraz stan środowiska naturalnego.
W wypowiedziach ekspertów bardzo często poruszano temat historii, wpisania
osiedla do rejestru zabytków, itd. Oto kilka przykładów takich odpowiedzi: „Mocną
stroną na pewno jest historia tego osiedla oraz jego wygląd. Mimo zniszczeń związanych z brakiem dbania nadal jest tu pięknie!”; „Przeszłość historyczna, ciekawe budownictwo.”; „Osiedle z mocną strona historyczną!”; „Historia, zabytki, miejsca, które
odpowiednio wyeksponowane można reklamować i pokazywać.”; „Zamknięty charakter osiedla, historyczna przeszłość, atrakcje turystyczne.”; „Możliwość wciągnięcia na
szlak zabytków techniki.”; „Podobają się budynki, które są co prawda w fatalnym stanie, ale stanowią przykład dobrego projektowania”.
W pozytywnym tonie wypowiadano się o działaniach na rzecz mieszkańców oraz
zainteresowaniu ze strony mass mediów: „Działania na rzecz mieszkańców i ich dzieci organizowane przez szkołę oraz Zakon Karmelitanek Misjonarek.”; „Zainteresowanie mass mediów osiedlem, wycieczki oraz konkursy fotograficzne”.

4.2.3.4. emocjonalna ocena ekspertów osiedla zandka
Eksperci, podobnie jak mieszkańcy, pozytywnie oceniają osiedle Zandka (45%). Raczej
pozytywne odczucia wskazało 36% respondentów. Odpowiedzi negatywnych uzyskano 14% (zdecydowanie negatywnie 5%, a raczej negatywnie 9%). Mieszkańcy pejoratywnie oceniali osiedle tylko dwukrotnie (5%). Zbliżony rozkład odpowiedzi mieszkańców i ekspertów społecznych ukazuje ich pozytywne nastawienie do osiedla Zandka
i dobrze rokuje na przyszłość.

14%

Zainteresowanie ze strony władz miasta
14%

Pozytywne relacje sąsiedzkie
18%

Łatwy dostęp do usług publicznych
27%

Tanie mieszania i niskie czynsze
32%

Bliskość i dostępność do terenów zielonych
41%

Atrakcyjne położenie/lokalizacja
82%

rys. 40
Eksperci – ocena emocjonalna osiedla Zandka
Ocena emocjonalna osiedla Zandka (N=22)
Źródło: opracowanie własne
Neutralne
5%

Zdecydowanie negatywe
5%

Raczej negatywne
9%

Raczej pozytywne
36%

Zdecydowanie pozytywne

Dopiero na trzecim miejscu, jako mocna strona osiedla, znalazły się tanie mieszkania i niskie czynsze (32%). Co ciekawe, mieszkańcy tę odpowiedź uznali za najważniejszą (67%). Ten przykład pokazuje różnicę w postrzeganiu mocnych i słabych stron
osiedla. Pozostałe wskazania były na podobnym poziomie. Zwraca uwagę niewielka
liczba odpowiedzi dotyczących potencjału gospodarczego (14%), który określany jest
przez kilka wskaźników, tj. aktywność zawodową mieszkańców, aktywność na rynku

45%
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4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

4.2.3.5. propozycje i opinie ekspertów społecznych na temat
możliwości rozwiązania problemów osiedla

mieszkańców nie miało takiej wagi np. rejestr zabytków (52%), dla ekspertów jest niemal priorytetowe.
Uporządkowanie terenów zielonych, to kolejny bardzo ważny powód podjęcia interwencji na osiedlu (55%). Eksperci uznali, że na osiedlu Zandka powinno się tworzyć
miejsca pracy (bardzo ważne 36%, raczej ważne 36%). Nieco odmiennego zdania byli
mieszkańcy, dla których to działanie ma sens tylko w 54% (odpowiednio 23% i 31%).
Także rozbieżności dotyczą nowych placów zabaw (32% eksperci, 81% mieszkańcy).

rys. 41
Eksperci – ważność działań na osiedlu Zandka
Czy Pana / Pani zdaniem osiedle Zandka można określić poniższym mianem (N=48)
Źródło: opracowanie własne
nieważne
raczej nieważne

4.2.3.6. oczekiwania ekspertów

ani ważne, ani nieważne
raczej ważne
bardzo ważne
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
59%

32%

5% 5%

Tworzenie miejsc pracy
36%

23% 5%

36%

Promocja walorów historycznych
55%

27%

14% 5%

45%

14% 5%

Wzrost liczby sklepów i usług
5%

32%

Wpisanie osiedla do rejestru zabytków
59%

Zwiększona liczba imprez kulturalnorozrywkowych

14%

18% 5%

18%

36%

45% 5%

Utworzenie centrum spotkań i integracji
27%

32%

32%

5% 5%

Nowe place zabaw
32%

55%

9%

5%

Poprawa bezpieczeństwa
45%

36%

14%

5%

Uporządkowanie terenów zielonych
55%

36%

5% 5%

Budowa nowych miejsc parkingowych
18%

50%

23%

5% 5%

Odnowa/rewitalizacja ulic i budynków
91%

4% 5%

Eksperci społeczni w niemal ten sam sposób ocenili istotność działań, co mieszkańcy. Zdecydowanie najwięcej wskazań dotyczyło odnowy/rewitalizacji ulic i budynków
(91%). Podobnie, jak mieszkańcy eksperci uznali pojęcie rewitalizacji jako tożsame z remontem czy renowacją. Ważnym działaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (91%, przy czym 59% to bardzo ważne działanie, a raczej ważne 32%) oraz
wpisanie osiedla do rejestru zabytków 7 (w sumie 77% ważnych wskazań). To, co dla
7

Osiedle Zandka w sierpniu 2012 r. zostało wpisane do rejestru zabytków przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czyli już po zakończeniu badań w ramach
zadania „Doktoranci dla Innowacji”.

Podobnie jak mieszkańców ekspertów społecznych poproszono o odpowiedź na pytanie: jak będzie wyglądało osiedle Zandka za 10 lat? Przeważały odpowiedzi, w którym zwracano uwagę na aspekt historyczny, możliwość wpisania osiedla do rejestru
zabytków, a w konsekwencji rozwinięcia turystyki na osiedlu: „Mam nadzieję, wpisane
do rejestru zabytków odnowione osiedle z historią!”; „Historyczna perełka Zabrza!”;
„Częściowo zrewaloryzowane osiedle robotnicze wpisane do rejestru zabytków.”; „Wizytówka miasta i jego walorów historycznych”.
Eksperci społeczni w swoich wizjach osiedla Zandka za 10 lat, wskazywali na możliwość ożywienia miejsca między innymi poprzez program rewitalizacji. Część respondentów zwraca uwagę na niebywale ważną rolę miasta w tym procesie. Odnieść można wrażenie, że skala i specyfika problemów osiedla Zandka jest dobrze zdefiniowana,
jednakże brakuje lidera, który podjąłby pierwsze kroki, angażując w ten proces kolejnych interesariuszy. „To przykład doskonale przeprowadzonej rewitalizacji, dzięki której stało się atrakcyjną perełką dla turystów i przyjaznym miejscem dla jego mieszkańców.”; „Osiedle zrewitalizowane, będące odzwierciedleniem dawnej świetności
architektonicznej. Tak jak osiedle na Wzgórzu Małgorzaty w Essen.”; „To samo się nie
zrobi, jak nie ruszy program miasta w rewitalizacji.”; „Najpiękniejsze miejsce w Zabrzu
wyglądające jak za czasów swojej młodości. Boję się jednak, że osiedle Zandka za 10
lat to kolejne zaniedbane miejsce w Zabrzu, zapomniane przez władze miasta.”; „(...)
wstydliwa plama na wizerunku Zabrza. Niestety, ale nie wierzę, by komuś zależało na
ratowaniu tak pięknego osiedla i miejsca.”; „Miejsce, w którym znajduje się ośrodek
np. dzielnicy osiedla, strefa życia przyjazna dla mieszkańców w dziedzinie spędzania
wolnego czasu, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, infrastruktury sportu i rekreacji, innowacyjnych rozwiązań przestrzennych w dziedzinie informacji, ekotechnologii,
udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych obszar wyremontowanych budynków, nowej jakości przestrzeni, teren trasy turystycznej, ludzi posiadających pracę w rozwijających się na parterach budynków np. zakładach rzemieślniczych, drobnej wytwórczości na rzecz turystów odwiedzających Zandkę, osób zajmujących się
utrzymaniem czystości i porządku na osiedlu, produkujących pamiątki. lokalne produkty żywnościowe, pracujących jako przewodnicy itd.”; „Osiedle przyjazne mieszkańcom, zniknięcie stereotypu biedy i ubóstwa, miejsce rozwoju młodzieży i integracji
mieszkańców nie tylko osiedla, ale też Zabrza.”; „Miejsce pełne życia i uśmiechniętych
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mieszkańców, którzy zapraszają nas, aby wszystko, co tu sie znajduje pokazać, bo oni
z tej małej swojej ojczyzny są dumni”.
Zaledwie kilka odpowiedzi ekspertów społecznych było utrzymanych w negatywnym tonie, gdzie na pierwszy plan wysuwał się problem złego stanu technicznego budynków i otoczenia wokół nich: „Osiedle, które będzie wyburzane ze względu
na fatalny stan techniczny.”; „Te same osiedle z o 10 lat bardziej wyeksploatowanymi
budynkami.”; „Całkiem się rozpadnie”.

Zebrany materiał badawczy w postaci danych zastanych oraz wypełnionych kwestionariuszy ankiety przez mieszkańców i ekspertów społecznych, pozwolił na sformułowanie następujących wniosków, które można przedstawić w dwóch grupach (słabe i mocne strony osiedla). Każda z nich składa się na złożoną tożsamość miejsca:

1.
– Przestrzeń zamieszkana przez zubożałą grupę społeczną (główne problemy dotyczą bezrobocia, uzależnień),
– Bezrobotni mieszkańcy osiedla wielokrotnie rejestrujący się w powiatowym urzędzie pracy (brak chęci do zmiany na lepsze, stagnacja, niskie aspiracje, niska aktywność społeczna),
– Duży odsetek osób z podstawowym wykształceniem (brak perspektyw na znalezienie zatrudnienia, brak inicjatywy),
– Duży odsetek mieszkańców korzystających z pomocy Miejskiego ośrodka pomocy
Rodzinie (przede wszystkim ulice ks. Antoniego Tomeczka i Antoniego Lazara),
– Relatywnie duża ilość mieszkań socjalnych (25),
– Znaczny odsetek osób niepełnosprawnych funkcjonujących na osiedlu,
– Mieszkańcy spożywający alkohol w miejscach publicznych,
– Przestrzeń osiedla postrzegana jest jako niebezpieczna (grupki niebezpiecznie wyglądających mieszkańców, strach przed kradzieżą, widoczni konsumenci alkoholu),
– Brak miejsc do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców,
– Niedostateczna wiedza mieszkańców na temat wartości historycznej osiedla
– Zapomniane dziedzictwo historyczne osiedla Zandka.

2.
– Większość mieszkańców zameldowanych na stałe (więzi sąsiedzkie i emocjonalne
związanie z miejscem zamieszkania),
– Znacząca grupa mieszkańców młodych (potencjał osiedla),
– Brak trendu spadkowego w liczbie urodzeń na terenie osiedla (napływ młodej
społeczności),
– Mili i przyjacielscy ludzie,
– Wysoka aktywność organizacji pozarządowych oraz kościoła katolickiego,

4. zagadnienia społeczno-ekonomiczne

– Zaufanie do rodziny, sąsiadów oraz podmiotów ekonomii społecznej,
– Dbanie i szanowanie przestrzeni „prywatnych/zagarniętych” (zadbane wydzielone ogródki),
– Dbanie i szanowanie przestrzeni wspólnych, uporządkowanych przy pomocy
wspólnych działań (skwerek przy ul. Cmentarnej),
– Zainteresowanie swoją „małą ojczyzną”.
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5

wybrane zagadnienia
krajobrazu kulturowego
osiedla zandka
Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl
Cel i zakres badań
Przedmiotem tej części opracowania jest opisanie cech charakterystycznych osiedla Zandka, na podstawie badań warstwy wizualnej, powstałej na skutek przejawów
różnych form działalności człowieka, takich jak definiowanie przestrzeni publicznej
i prywatnej, oznakowanie budynków, ulic i usług, oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo.
Celem badania jest próba uchwycenia i opisania tożsamości miejsca w oparciu
o aspekty wizualno-kulturowe osiedla. Dodatkowe pytania badawcze, mające na celu
określenie tożsamości miejsca, są związane z określeniem sposobu organizacji przestrzeni publicznej i przestrzeni wydzielonej („zawłaszczonej”), określeniem poziomu
dostępności informacji oraz opisaniem potencjału turystyczno-kulturowego osiedla Zandka w kontekście zabytków techniki i innych osiedli patronackich w obszarze aglomeracji.
Pytania pomocnicze:
– Jak wyglądało i było postrzegane osiedle Zandka w chwili ukończenia budowy i oddania pierwszym użytkownikom do zamieszkania?
– Jakie były najważniejsze momenty w dziejach osiedla?
– Które elementy krajobrazu kulturowego osiedla Zandka pozostały niezmienione,
które wpływają pozytywnie, a które negatywnie na wizerunek miejsca oraz całego miasta?
– Jak określić kapitał kulturowy osiedla, materialny i niematerialny?
– Które z czynników określających tożsamość są nośnikami wartości, w oparciu
o które można zbudować wizerunek pożądany?
– Czy lokalna estetyka i przyzwyczajenia mieszkańców mogą zostać wykorzystane
do budowania pozytywnego wizerunku miejsca?

5.1.

wstęp –
pytania
badawcze oraz
metodologia
analizy
krajobrazu
kulturowego
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Metoda pracy
Metoda pracy obejmowała szereg wizji lokalnych na osiedlu Zandka połączonych z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego oraz sporządzeniem notatek dotyczących
wybranych zagadnień tematycznych: sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej,
wyposażenie przestrzeni publicznej, sposób użytkowania i wyposażenie przestrzeni
zawłaszczonej, miejski system informacji, informacja komercyjna, informacja turystyczna, materialny i niematerialny kapitał kulturowy osiedla. Wykonane fotografie zostały
umieszczone na kartach badawczych (specjalnie opracowanych na potrzeby projektu mapach osiedla) wraz z oznaczeniem ich lokalizacji, pogrupowane i skatalogowane.
W pracy wykorzystano także archiwalny materiał ikonograficzny w postaci przedwojennych zdjęć z osiedla Zandka oraz planów i map pochodzących z I poł. XX w.
W ten sposób został zgromadzony materiał wizualny (mapowy i zdjęciowy), na podstawie którego opisano szczegółowo wybrane obszary tematyczne.

analiza
5.2.1. obraz przestrzeni publicznej
kulturowych
form
W obrębie osiedla Zandka można wyróżnić następujące sposoby użytkowania przegospodarowania strzeni osiedla1:
– przestrzeń publiczna (ogólnie dostępne drogi, chodniki, przestrzeń skwerów i plaprzestrzenią
ców zabaw),
osiedla zandka
– półpubliczna (przestrzenie dedykowane określonym grupom mieszkańców,
dostępne)
– półprywatna (np. przestrzenie dawnych ogródków, obecnie często zawłaszczane
przez mieszkańców),
– prywatna (mieszkania i prywatne działki za ogrodzeniem).
Relacje przestrzenne na osiedlu Zandka w momencie powstania (1903–1922) były
ukształtowane w sposób zrównoważony, zbudowane na harmonijnych proporcjach
pomiędzy budynkami a przestrzenią publiczną, półpubliczną i prywatną2. Współczesna struktura zabudowy osiedla w głównym kwartale (ul. Bytomska, Krakusa, Cmentarna, Franciszka Siedleckiego, Karola Piechy) odzwierciedla pierwotnie założony ład,
przejawiający się w układzie budynków i ich relacjach przestrzennych. Dalsza część
osiedla (ul. Cmentarna, ks. Antoniego Tomeczka, Antoniego Lazara) traci jednak swój
uporządkowany charakter na rzecz bardziej zwartej i chaotycznej zabudowy.

1 Zob. Baza pojęć występujących w pracy.
2 M. Bombelka, Zabrze – rewitalizacja widziana przez pryzmat krajobrazu i jego percepcji, [w:]
Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne
na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu, [red.] M. Niezabitowski, B. Rożałowska,
Gliwice 2010, s. 177.

5. wybrane zagadnienia krajobrazu kulturowego osiedla zandka

Budynki
W części głównej (ul. Bytomska, Krakusa, Cmentarna, Franciszka Siedleckiego, Karola
Piechy) dwu- i trójkondygnacyjne, wielorodzinne, wolnostojące budynki są rozmieszczone regularnie, w zbliżonych do siebie odległościach wzdłuż głównych ulic. Budynki
mieszkalne w większości przypadków stoją praktycznie w otwartej przestrzeni, bez wyraźnego wizualnego lub przestrzennego rozgraniczenia poszczególnych działek, często można je obejść wokoło lub przynajmniej z trzech stron. Ilość wolnej przestrzeni
pomiędzy budynkami jest bardzo duża biorąc pod uwagę fakt, że osiedle jest zlokalizowane w centrum prawie 200-tysięcznego miasta.
Budynki mieszkalne osiedla Zandka to przykład bardzo interesującej architektury,
w szczególności w przypadku obiektów projektowanych dla kadry urzędniczej. W kontekście całego miasta oraz w porównaniu z innymi osiedlami robotniczymi, osiedle
Donnersmarcka posiada swój indywidualny i niespotykany w żadnym innym miejscu
na Śląsku charakter.
Główną cechą, która świadczy o wyjątkowości tego miejsca, jest bogaty ornament
występujący na elewacjach większości budynków (m.in. drewniana snycerka oraz dekoracyjne motywy, powstałe w wyniku zestawienia różnobarwnych cegieł). Z drugiej
strony, owa dekoracyjność skontrastowana ze zniszczeniem, zabrudzeniem i dewastacją budynków, może być powodem tego, iż osiedla Zandka nie zyskuje pozytywnego
wizerunku w powszechnej opinii mieszkańców. W szczególności, jesienią i zimą osiedle
sprawia wrażenie miejsca bardzo ponurego, rzadko uczęszczanego, a niezamieszkałe
i grożące zawalaniem budynki jeszcze bardziej pogłębiają takie postrzeganie osiedla.
fot. 28 Budynek mieszkalny przy ul. Krakusa, fot. Anna Pohl
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5. wybrane zagadnienia krajobrazu kulturowego osiedla zandka

Pomieszczenia gospodarcze
Na Zandce, poza budownictwem mieszkaniowym, występują mniejsze budynki, powstałe najprawdopodobniej w tym samym czasie co osiedle, o przeznaczeniu gospodarczym, takie jak: chlewiki, gołębniki, przydomowe komórki (część z nich przylega
bezpośrednio do budynków mieszkalnych). Obecność tego typu obiektów wraz z przyległymi podwórkami i dużą ilością zieleni sprawia, że osiedle Zandka można postrzegać
jako teren wiejski. Zniszczenie i złe utrzymanie również dotyczy tego typu obiektów.

fot. 33, 34 Pomieszczenia gospodarcze na osiedlu Zandka, fot. Anna Pohl

29

31
30

32

fot. 29, 30 Budynek mieszkalny przy ul. Krakusa, fot. Anna Pohl
fot. 31 Elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Pawła Stalmacha, fot. Anna Pohl
fot. 32 Budynek mieszkalny przy ul. Franciszka Siedleckiego, fot. Anna Pohl
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Budownictwo tymczasowe
W późniejszych latach, wraz z rozwojem motoryzacji przestrzeń osiedla została „wzbogacona” o nowe funkcje, takie jak prowizoryczne garaże. Lokalizacja garaży jest przypadkowa i chaotyczna, czasem są one zgrupowane, a czasami dowolnie, bezładnie
rozrzucone po osiedlu. Większość z nich wykonana jest z blachy, czasami pomalowanej na mocne, nasycone barwy. Sprawia to, że tymczasowa, niskiej jakości zabudowa garażowa silnie kontrastuje z dosyć elegancką, choć dziś mocno zdegradowaną, tkanką architektoniczną.
W istniejącej przestrzeni pomiędzy budynkami jedynymi, zdefiniowanymi obszarami są ulice, częściowo chodniki oraz ogródki przydomowe. Charakterystyczną cechą
osiedla jest jego otwartość i „przelotowość”, wynikająca często z braków ogrodzenia
lub jego ubytków. Opisywany stan dotyczy przestrzeni wspólnych, które w przeciągu wieku zostały poszerzone o nowe funkcje, nieprzewidziane w momencie powstawania osiedla.

37

35
38

36
39
fot. 35–38 Lokalizacja garaży na osiedlu Zandka, fot. Anna Pohl
fot. 39 Zatarte granice pomiędzy przestrzenią publiczną a półpubliczną, ul. Krakusa, fot. Anna Pohl
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Parkingi
Część wewnętrzna osiedla została zawłaszczona na parkingi, co jest kolejną konsekwencją wzrostu liczby samochodów w mieście i zarazem dużą zmianą w stosunku
do pierwotnego stanu osiedla Zandka. Miejsca parkingowe nie są w żaden sposób
określone (ilościowo, przestrzennie) poza nielicznymi przegrodzeniami wykonanymi
ze zużytych opon samochodowych. O ich lokalizacji zadecydowali zapewne mieszkańcy, biorąc jako główny wyznacznik lokalizacji „tymczasowego” parkingu bliskie sąsiedztwo wejścia do budynku.

fot. 40–44 Lokalizacja parkingów na osiedlu Zandka, fot. Anna Pohl
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Pejzaż osiedla dopełniają głębokie koleiny, powstałe wskutek jazdy samochodami i kałuże, latem zasypywane żwirem czy koksem. Niektóre z niewykorzystanych na
garaże i parkingi przestrzeni pomiędzy sąsiednimi budynkami przyjmują funkcję „łąki
w mieście”, na których latem suszy się pranie czy bawią się dzieci.

fot. 45 Miejsce suszenia prania w ciepłe dni, ul. Bytomska, fot. Anna Pohl

5. wybrane zagadnienia krajobrazu kulturowego osiedla zandka
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Ogrodzenie
Osiedle Zandka jest ogrodzone w sposób ciągły jedynie od strony ulicy Bytomskiej,
wewnętrzne granice działek zostały w większości pozbawione płotów, często można
natrafić na pozostałości po oryginalnych ogrodzeniach, w formie gołych słupów bez
przęseł lub resztek podmurówki zrównanej prawie z powierzchnią gruntu.
fot. 46 Brak ogrodzenia przy ul. Krakusa, fot. Anna Pohl
fot. 47, 49, 51, 52, 54 Różne typy ogrodzenia na osiedlu Zandka, fot. Anna Pohl
fot. 48, 50, 53 Różne typy ogrodzenia na osiedlu Zandka, fot. Michał Andrzejewski
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Place zabaw
W obszarze osiedla zlokalizowanych jest kilka placów zabaw, trzy z nich (plac przy szkole, przy zakonie sióstr, przy ul. ks. Norberta Bończyka) są wyposażone we współczesne
sprzęty (głównie firmy Saternus) i mają formę zorganizowanych miejsc rekreacji dla dzieci.
Place te są tylko częściowo dostępne. Jedynym w pełni dostępnym placem zabaw
jest skwer przy ul. ks. Norberta Bończyka, sfinansowany przez miasto ze środków unijnych, który prawie bez przerwy jest oblegany przez osiedlowe dzieci.

fot. 55 Plac zabaw przy ul. ks. Norberta Bończyka, fot. Anna Pohl
fot. 56 ul. Cmentarna, fot. Anna Pohl
fot. 57 Szkolny plac zabaw przy ul. Cmentarnej, fot. Anna Pohl
fot. 58 ul. Krakusa, fot. Anna Pohl
fot. 59 ul. Cmentarna, fot. Anna Pohl
fot. 60 ul. Pawła Stalmacha, Bytomska, fot. Anna Pohl

Na osiedlu można natrafić także na różnorakie przejawy aktywności i miejsca zabaw dzieci, są one wyposażone skromnie i ulokowane w przydomowych ogródkach
lub bezpośrednio w otwartej przestrzeni, niekoniecznie zazielenionej.
Częstym elementem krajobrazu Zandki jest zestaw takich obiektów jak: ławka,
huśtawka, trzepak i piaskownica. Mocno podniszczone, głównie wykonane z metalu
i drewna, sprzęty służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, wciąż są używane przez mieszkańców osiedla.

fot. 61 ul. Franciszka Siedleckiego, fot. Anna Pohl
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Miejsca spotkań
W przestrzeni wspólnej w zasadzie nie ma żadnych zorganizowanych skwerów lub
miejsc, w których spotykaliby się w większych grupach mieszkańcy. Zmodernizowany
skwer przy ul. Cmentarnej, poprzez swoją lokalizację nie jest miejscem, które przyciąga ludzi. Mieszkańcy Zandki spotykają się w przestrzeni otwartej, tworząc w różnych
punktach małe grupki. Czasem większa liczba osób gromadzi się na zorganizowanych
placach zabaw. Jedynym barem na Zandce jest miejsce niedaleko szkoły, które być
może powstało (lub się reaktywowało) na okres letni lub mistrzostw UEFA.
64

fot. 62 Letni bar przy ul. Cmentarnej, fot. Anna Pohl
63

65

Meble miejskie
Stałym elementem wyposażenia przestrzeni publicznej, pogłębiającym wrażenie degradacji miejsca są wielkie śmietniki i kosze na śmieci rozmieszone w centralnych
miejscach osiedla, a także na chodnikach głównych traktów komunikacyjnych. Ich
zaskakująco duża liczba oraz wyeksponowana lokalizacja wpływają niekorzystnie na
wizerunek osiedla.
Drugim, równie charakterystycznym powtarzalnym elementem są zużyte, stare
opony, przejmujące funkcję niektórych mebli miejskich, takich jak krawężniki, płotki,
barierki czy głównie kwietniki. Czarne, czasem wrośnięte w ziemię, gumowe koła są
w tej przestrzeni mocno zadomowione i nie sprawiają wrażenia obcych elementów.
Opony współistnieją z krzewami i zielenią, która na Zandce w okresie wiosenno-letnim zmienia zupełnie postindustrialny krajobraz w tętniącą życiem oazę roślinności.
Pomimo, iż drzewa i krzewy nie są w żaden sposób pielęgnowane, ogólne wrażenie
w pierwszych ciepłych dniach jest bardzo pozytywne.

fot. 63 Wyposażenie przestrzeni publicznej, fot. Anna Pohl
fot. 64, 65 Wyposażenie przestrzeni publicznej (śmietnik), fot. Anna Pohl
fot. 66, 67 Wyposażenie przestrzeni publicznej (trzepaki), Bytomska, fot. Anna Pohl
fot. 68 Wyposażenie przestrzeni publicznej (kosze na śmieci), fot. Anna Pohl
fot. 69 Wyposażenie przestrzeni publicznej, fot. Anna Pohl
fot. 70 Stały element wyposażenia przestrzeni publicznej (zużyte opony), fot. Anna Pohl
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5.2.2. obraz przestrzeni „zawłaszczonej” – przestrzenie
półpubliczne, sąsiedzkie, półprywatne
Kiedy powstawały osiedla robotnicze, takie jak osiedle Zandka, ich program funkcjonalno-przestrzenny był ściśle określony i przewidywał przestrzenie do rekreacji, a także lokalizację małych, przydomowych ogródków, gdzie uprawiano warzywa i hodowano drobny inwentarz. Bliska obecność przestrzeni zielonych, nawet o niewielkich
obszarach, miała podnosić komfort życia robotników, przypominać tereny wiejskie
(z których często się wywodzili) i przywiązywać do miejsca zamieszkania. Bardzo częstym założeniem osiedli patronackich było właśnie stworzenie mini-ogródka przydomowego lub budowa osiedla w oparciu o wizję miasta-ogrodu3 .
W dzisiejszej przestrzeni osiedla, poza obszarami otwartymi i ogólnodostępnymi, istnieją miejsca wygrodzone o charakterze prywatnym, przybierają one formę zamkniętych ogródków, których jest na osiedlu kilkadziesiąt.
Część ogródków ma charakter przydomowy, wpisują się one w granice działek
i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Te ogródki są
w większości zadbane. Pielęgnowana w nich zieleń w formie kwiatów, krzewów, skoszonej trawy wprowadza wrażenie ładu i pokazuje przywiązanie mieszkańców do tych
miejsc. Przydomowe ogródki są przeważnie ogrodzone metalową siatką lub drewnianymi płotami, ich ażurowa forma świadczy o tym, że mieszkańcy nie uciekają przed
kontaktem z sąsiadami czy przechodniami, nie chodzi o całkowite odcięcie się od
osób z zewnątrz, budowanie bariery wzrokowej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Istotnym staje się jednak wydzielenia własnego kąta i zaznaczenie swojego terytorium.
W ogródkach często znajdują się różne meble ogrodowe, takie jak ławy, stoliki, pojawiają się też altanki, latem mieszkańcy suszą pranie. Sprzęty są wykonane z różnych
materiałów, w różnych kolorach, mają zróżnicowany stan techniczny.
Pozostała część ogródków ma przypadkową lokalizację i można przypuszczać, że
powstały one wskutek zawłaszczania wspólnej przestrzeni, podobnie jak garaże czy
parkingi. W przypadku „samowolnych” ogródków trudno mówić o jakichś zaplanowanych i skoordynowanych działaniach przestrzennych, są to wygrodzone przez mieszkańców w sposób często bezładny, miejsca o prowizorycznych, nierzadko łatanych
z różnych materiałów ogrodzeniach. Sposób rozmieszczenia i ogrodzenia tych miejsc
wprowadza w przestrzeń osiedla chaos i wrażenie, jakby przebywało się w niezbyt uporządkowanej wiejskiej okolicy. Wśród ogrodzeń można natrafić na drewniane sztachety, metalowe wymyślne konstrukcje, ażurowe siatki, drewniane i plastikowe łaty, we
wzajemnych, wielobarwnych konfiguracjach.
Sposób wykończenia i kolorystyka zaproponowanych rozwiązań zdradzają preferencje estetyczne mieszkańców. W często niewielkich ogródkach znajduje się spora
ilość sprzętów i mebli. Poza typowym wyposażeniem ogrodowym, takim jak ławki czy
stoliki, można natrafić także na różne dodatkowe elementy, takie jak: altanki, drewniane
3

http://www.malanowicz.eu (21.06.2012).
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budki, wiatraki oraz częste kompozycje wykonane ze starych opon (kwietniki, krawężniki). Te „zawłaszczone” ogródki nie zawsze są już uporządkowane i wypielęgnowane.

fot. 71, 72 Przestrzenie „zawłaszczone” na ogródki, fot. Anna Pohl
fot. 73 Przydomowe na ogródki, fot. Anna Pohl
fot. 74 Wyposażenie ogródków, ul. Bytomska, fot. Anna Pohl
fot. 75, 76 Typy ogrodzeń ogródków, fot. Anna Pohl
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5.2.3. przestrzeń jako nośnik informacji wizualnej
5.2.3.1. miejski system informacji
Na terenie Osiedla Zandka występują przede wszystkim nośniki informacji miejsca
(nazwy ulic, numeracja budynków). Budynki są dobrze oznakowane, informacja o numerze domu znajduje się często na elewacji od strony ulicy oraz jest powtórzona nad
wejściem do klatki schodowej.
Informacja kierunkowa pojawia się sporadycznie jedynie w obrębie głównej ulicy Pawła Stalmacha, natomiast informacja zbiorcza w formie planów, schematów czy
map nie występuje w ogóle. Na terenie osiedla nie występują też praktycznie prawie
żadne oznakowania turystyczne (nazwy szlaków, informacje dodatkowe o obiektach
o znaczeniu historycznym czy kulturowym).
W obszarze osiedla (i analogicznie całego miasta) nie występuje spójny system informacji miejskiej. Można natomiast zaobserwować całą kolekcję tablic pochodzących
z różnych okresów, wykonanych w zróżnicowanej stylistyce, kolorystyce i technologii.

fot. 77 Przykład informacji miejsca, ul. Krakusa 4, fot. Marcin Hilszberg
fot. 78 Przykład informacji kierunkowej, ul. Pawła Stalmacha, fot. Michał Andrzejewski
fot. 79 Przykład informacji miejsca, ul. Krakusa 4, fot. Anna Pohl

Wszystkie zachowane tablice pochodzą z czasów powojennych i posiadają polskie nazwy ulic. Nośniki informacji zostały podzielone na trzy grupy ze względu na
okres, w którym powstały.
Najstarsze nośniki, wśród których zachowały się elementy informacji miejsca (numerowe i ulicowe), cechuje dobra jakość zarówno projektu, jak i wykonania. Małe, emaliowane tabliczki granatowo-białe wykonane z metalu posiadają ręcznie wykreślone
cyfry o charakterystycznym kroju. Spośród wszystkich pojawiających się typów tabliczek, te właśnie najlepiej współgrają pod względem wizualnym z charakterem osiedla.
Obok nich, nad wejściami do klatek schodowych występują szklane, trójkątne podświetlane elementy o prostej bezszeryfowej typografii.
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fot. 80 Przykład informacji miejsca, ul. ks. Norberta Bończyka 20, fot. Marcin Hilszberg
fot. 81 Przykład informacji miejsca, ul. Na Piaskach, fot. Marcin Hilszberg
fot. 82 Przykład informacji miejsca, ul. ks. Norberta Bończyka 1, fot. Marcin Hilszberg
fot. 83 Przykład informacji miejsca, ul. ks. Franciszka Siedleckiego 2, fot. Anna Pohl

Wśród nośników informacji miejskiej z późniejszego okresu można natrafić znowu na dwa typy: duże tablice z informacją łączoną (numer + nazwa ulicy) oraz szklany, podświetlany element nieznacznie różniący się typografią od poprzedniego. Nie
występuje informacja kierunkowa. Duże, zielono-biało-brązowe tablice ulicowe są
wykonane z metalu, a litery i cyfry są na nich namalowane odręcznie lub przy użyciu szablonu.
Stylistyka zastosowanych krojów jest zróżnicowana, od szablonowych po szeryfowe, dekoracyjne pisma, umiejscawiająca powstanie tablic na lata 60. czy 70. ubiegłego wieku. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych emaliowanych małych tabliczek,
także i te wytrzymują próbę czasu, są dobrze zachowane, a informacja jest łatwa do
oczytania. Problemem jest natomiast brak systemu oraz zastosowanie zbyt kontrastowych barw (barwy dopełniające, zbyt jaskrawe, dwa kolory wraz z bielą).
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5.2.3.2. informacja komercyjna
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fot. 84 Przykład informacji miejsca, ul. Krakusa 19, fot. Anna Pohl
fot. 85 Przykład informacji miejsca, ul. Krakusa 14, fot. Anna Pohl
fot. 86 Przykład informacji miejsca, ul. Krakusa 6, fot. Anna Pohl

Najmłodsze nośniki informacji numerowej i z nazwą ulic wykonane są głównie
z tworzyw sztucznych, z wyciętymi z folii znakami. Użyte do wykonania nośników materiały nie są odporne także na działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że
litery odchodzą od tablic i są bardziej wybrakowane niż emaliowane tablice z wcześniejszych okresów.
Numeracja na blaszanych garażach jest natomiast wykonana odręcznie przy pomocy szablonów, ten szybki i tani sposób oznakowania świetnie wpisuje się w „linię
wizualną” osiedla, nie ma znamion starzenia się, ani także nie traci czytelności.

fot. 87 Przykład oznakowania garaży, fot. Anna Pohl

Współczesny pejzaż osiedla Zandka jest raczej ubogi w reklamę zewnętrzną. Wśród
występujących nośników można najczęściej natrafić na szyldy z nazwami sklepów, elementy reklamowe montowane bezpośrednio na elewacjach lub w formie osobnych
tablic przymocowanych do słupów lub latarni ulicznych, można także natrafić na pojedyncze przykłady billboardów (boczna elewacja szkoły przy ul. Cmentarnej) czy dynamicznej reklamy na wyświetlaczu cyfrowym.
Brak materiału ikonograficznego z okresu przedwojennego przedstawiającego reklamę na osiedlu Zandka jest powodem, dla którego w przedwojennym opisie informacji komercyjnej badania odnoszą się do materiałów z centrum Zabrza.
W okresie przedwojennym w centrum Zabrza można było natrafić na przykłady szyldów umieszczanych nad wejściami do sklepów oraz w witrynach sklepowych.
W zestawach pojawiały się duże tablice z nazwami sklepów oraz imionami i nazwiskami ich właścicieli w języku niemieckim. Tablice te były najprawdopodobniej wykonane
z drewna lub metalu, czasem nazwa była wypisywana bezpośrednio na elewacji. Informacja uzupełniająca, określająca słownie oferowane usługi czy produkty, pojawiała się
również na dodatkowych tablicach w witrynach lub była namalowana bezpośrednio
na szybach. Czasami oferta sklepu pojawiała się także na osobnych, wolnostojących
lub wywieszanych drewnianych elementach reklamowych, wykorzystujących zarówno teksty jak i obrazy. W większości nośniki były bardzo dobrze zaprojektowane i wykonane z solidnych materiałów. Symetryczne i wyważone kompozycje, dobry kontrast
oraz poprawne proporcje liter wprowadzały na elewacjach sklepowych ład wizualny.
Zastosowanie w niektórych przypadkach jednoelementowych, bezszeryfowych krojów na szyldach sklepów jest także świadectwem, że przed wojną Zabrze było miastem o silnych znamionach nowoczesności, nie tylko na polu architektury, ale także
elementów jej towarzyszących, takich jak informacja wizualna.
Z czasów powojennych (1946–1989) zachowało się do dziś kilka murali, wykonanych bezpośrednio na elewacjach budynków, głównie z treściami propagandowymi
(„Dbaj o estetykę wyglądu”, „Spokojna głowa, ale tylko w hełmie”). Ich kolorystyka
dziś jest zgaszona, użyte kroje mają charakter techniczny, szablonowy.
Najwięcej reklam i szyldów występuje na ulicach Pawła Stalmacha i ks. Norberta Bończyka. Ulica Pawła Stalmacha jest jedną z głównych i przelotowych ulic Zabrza, ulokowane na niej są różne usługi, m.in. szkoła językowa, gabinety lekarskie,
studio graficzne. Informacja komercyjna jest częściowo uporządkowana, niektóre tablice o tych samych kształtach i wielkościach są przymocowane do latarni miejskich
i nośników miejskiego systemu informacji. Tą reklamę dopełniają wielobarwne i sporych rozmiarów bannery i tablice bezpośrednio przymocowane do fasad budynków.
W głębi osiedla, głównie na ulicach Cmentarnej i ks. Norberta Bończyka pojawiające się szyldy i reklamy są bardzo niskiej jakości. Sklepowe elewacje, które zyskały nowe, nierzadko przypadkowe barwy (białe, jasnożółte) poprzez zamieszczone reklamy silnie kontrastują z ciemnym i postindustrialnym charakterem osiedla. Szyldy

fot. 88 Przykład informacji
komercyjnej, ul. Cmentarna,
fot. Anna Pohl

fot. 89 Przykład informacji
komercyjnej, materiał
archiwalny, źródło: http://
www.zabrze.aplus.pl/zdjecia_
stare_zabrze.html

fot. 90 Przykład murala
z czasów powojennych,
ul. Cmentarna, fot. Anna Pohl
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5.2.4. dziedzictwo materialne jako element krajobrazu
kulturowego

91

92

Osiedle Donnersmarcka jest uznanym i ciekawym zabytkiem architektury, charakterystycznym dla obszarów ukształtowanych przez przemysł. Na jego obszarze znajdują się interesujące pod względem architektonicznym, historycznym i turystycznym
obiekty (m.in. cmentarz żydowski, stalowy dom), jak również sama historia dzielnicy
oraz praktyki jej mieszkańców wydają się warte przekazania, dlatego też osiedle posiada duży kapitał kulturowy, zarówno materialny, jak i niematerialny. Materialny kapitał kulturowy w przypadku osiedla to cała tkanka architektoniczno-urbanistyczna.

5.2.4.1. dziedzictwo donnersmarcków
Tereny byłej huty, należącej do Donnersmarcków, wraz z obiektami przynależnymi
do niej obejmują obszar kilkakrotnie większy niż samo osiedle Zandka. Dla pracowników huty stworzono cały zespół budynków i urządzeń socjalnych z kasynem, biblioteką, szkołą gospodarstwa domowego, krytym basenem i salą gimnastyczną. Obok
zakładu powstał Park Hutniczy będący pierwszym założeniem parkowym na terenie
obecnego miasta4.
93
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96

z nazwami sklepów i różne dodatkowe elementy są nie najlepiej zaprojektowane, zarówno pod względem użytego liternictwa, kompozycji czy kolorystyki, a finalnie wykonane z najgorszych materiałów, które nie wytrzymują działania czynników atmosferycznych, co wpływa negatywnie na odbiór przestrzeni osiedla.
Sporadycznie pojawiają się rozwiązania z zaskakującymi w tej przestrzeni elementami, jak np. dynamicznie wyświetlana oferta sklepu ze zniczami.
fot. 91, 92 Reklama zewnętrzna przy ul. Pawła Stalmacha, fot. Anna Pohl
fot. 93, 94 Przykład szyldu przy ul. Cmentarnej, fot. Michał Andrzejewski
fot. 95, 96 Przykład szyldu przy ul. Cmentarnej, fot. Marcin Hilszberg

4

http://www.filharmonia.zabrze.pl (20.06.2012).
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W budynkach mieszkalnych mają swe siedziby małe firmy usługowe i drobna
przedsiębiorczość. Budynki mieszkalne, w szczególności te zaprojektowane dla urzędników, to przykłady ciekawej architektury. Jednym z bardziej charakterystycznych motywów jest ozdobny „mur pruski”. Większość budynków wzniesiono w stylu zwanym
„narodowym romantyzmem”, odwołującym się do budownictwa ludowego, niekiedy
z elementami secesji. Mimo wielu zniszczeń elewacje budynków wciąż zachwycają
piękną snycerką. Architekci Zandki zdecydowali się na nostalgiczne spojrzenie w przeszłość. Drewnianym dekoracjom towarzyszą wymyślne wzory na ceglanych ścianach.
Na osiedlu można odnaleźć ducha angielskiego ruchu Arts and Crafts, którego
twórcy i wyznawcy dzielili zamiłowanie do rustykalnych form i tradycji angielskiej wsi5 .
Najważniejszymi obiektami z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej na terenie osiedla są: stalowy dom i cmentarz żydowski, są one jednak zlokalizowane
w wewnętrznej części osiedla. Największe nagromadzenie budynków ciekawych pod
względem architektonicznym znajduje się na ul. Pawła Stalmacha. Ta część osiedla
już w pierwotnych planach miała funkcję reprezentacyjną, ze względu na lokalizację przy głównej pierzei domów urzędników, które były większe od pozostałych budynków oraz lepiej wyposażone. Dzisiaj pomimo dużych zniszczeń budynki te wciąż
5

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,73757,11699137,Zandka__Luksusy_na_piasku.html
(7.08.2012).

Rys. 42.
Lokalizacja inwestycji Donnersmarcków związanych z hutą
Źródło: opracowanie własne

Dzisiaj przestrzeń osiedla i sfera usługowa (obecny Kwartał Sztuki) zostały rozdzielone ruchliwą drogą (ul. Bytomska) oraz nowo powstałym Centrum Handlowym Platan, zbudowanym na terenach dawnej huty Donnersmarcka. Dawne budynki usługowe straciły swoje pierwotne przeznaczenie. Dziś trudno dostrzec jakiekolwiek relacje
wiążące wspomniany Kwartał Sztuki oraz osiedle Zandka. Budynki w kwartale są odnawiane, w przeciwieństwie do osiedla, które niszczeje. Stopniowo dokonywane są
modernizacje poszczególnych obiektów w Kwartale Sztuki: basen został przekształcony na restaurację, w kasynie znalazł swoją siedzibę teatr, dawna biblioteka przejęła funkcję Filharmonii Zabrzańskiej, szkoła dla dziewcząt – została biurowcem, sala
gimnastyczna na razie podupada.
W budynku dyrekcji znajduje się Urząd Miejski, a w dawnej willi dyrektora wchodzącej w skład Parku Hutniczego umiejscowiono przedszkole.
Na terenie osiedla pierwotną funkcję zachowała jedynie straż pożarna, a dawny
budynek przedszkola przekształcono w siedzibę straży miejskiej.

98

97

99
fot. 97 Teatr, Kwartał Sztuki, źródło: http://fotopolska.eu/432,obiekt.html
fot. 98 Restauracja, Kwartał Sztuki, źródło: http://fotopolska.eu/2471,obiekt.html
fot. 99 Dawna szkoła dla dziewcząt zbudowana dla Donnersmarckhütte w 1899 r.,
źródło: http://fotopolska.eu/6595,obiekt.html
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przykuwają uwagę, przede wszystkim poprzez liczne, charakterystyczne zdobienia
elewacji, niespotykane na pozostałym obszarze miasta. Przy ulicy Pawła Stalmacha
jest sześć takich budynków. Ponadto także przy tej ulicy, po przeciwległych stronach
mieszczą się dwa interesujące obiekty – jednym z nich jest budynek straży pożarnej,
w drugim mieści się obecnie straż miejska (byłe przedszkole).
Ulica Krakusa to druga oś turystyczna, która stanowi swoistą całość o unikalnym charakterze. Na jej niepowtarzalny charakter mają wpływ przede wszystkim stare platany.
Pozostałe, cenne pod względem kulturowym obiekty, takie jak stalowy dom,
cmentarz żydowski oraz ewangelicki czy budynek starej gazowni są rozmieszczone
w bardziej odległych od siebie punktach i w większości w głębi osiedla. Jednak ich lokalizacja nie stanowi większego problemu (budynki są dobrze widoczne), brakuje jedynie
jakiejkolwiek informacji o tych obiektach w przestrzeni lub na elewacjach budynków.
Na terenie całego osiedla brak informacji na temat miejsc o wyjątkowym znaczeniu (historycznym i kulturowym), nie występują też żadne informacje z opisami poszczególnych obiektów. Osiedle Zandka oznaczone zostało jedynie przez drogowe
kierunkowe oznaczanie zabytków (brązowe tablice) jako osiedle Donnersmarcka. Dosyć powszechnym trendem jest tworzenie sezonowych ścieżek lub propozycji tymczasowych szlaków (rowerowych, autobusowych czy innych), w których uwzględnia
się osiedle Zandka.
W Kwartale Sztuki, na odnowionych z dofinansowań unijnych obiektach, pojawia
się dokładniejsza informacja turystyczna. Każdy z nich posiada tablicę informacyjną,
mówiącą o przeszłości i pierwotnej funkcji budynków. Brak natomiast informacji o całym kompleksie pohutniczym.

5.2.4.2. szlaki turystyczne
W Zabrzu istnieje kilka szlaków turystycznych. Jednym z nich jest Zabrzański Szlak Zabytków Techniki. Osiedle huty Donnersmarcka jest częścią tego szlaku.
W ramach realizacji projektu pn. „Zabrze – kopalnia możliwości. Promocja oferty
turystycznej miasta” powstał elektroniczny przewodnik w formie portalu internetowego oraz aplikacji na telefon komórkowy6. Jedną z proponowanych tras w ramach przewodnika jest trasa kulturalno-turystyczna, która uwzględnia osiedle Donnersmarcka i cmentarz żydowski, przy czym informacje o osiedlu są podane jedynie w bardzo
skróconej formie, brakuje m.in. informacji o stalowym domu.
Kolejny projekt pn. „Po drodze z kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych
kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej
na terenie Gminy Zabrze”7 zakładał powstanie 28 tablic kierunkowych z informacją
o dojeździe do 14 najważniejszych obiektów kulturowych miasta, na których również
6 http://www.przewodnik.um.zabrze.pl/ (28.11.2012).
7 http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/po-drodze-z-kultura-oznakowanie-obiektow-atrakcyjnych-kulturowo-wraz-z-utworzeniem-sieci-elektroniczn (28.11.2012).
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znajdą się tablice informacyjne. Z zespołu pohutniczego Donnersmarcków na szlaku
tym znajduje się jedynie Filharmonia Zabrzańska. Wielkość tablic kierunkowych została źle dobrana, stąd oznaczony niebieskimi tablicami szlak jest nieczytelny dla kierowców. Niestety wszystkie te szlaki są mało znane i niedostatecznie promowane.
fot. 100 Po drodze z kulturą –
oznakowanie obiektów atrakcyjnych
kulturowo wraz z utworzeniem sieci
elektronicznych punktów informacji
kulturalnej na terenie Gminy Zabrze.
Informacja turystyczna,
fot. Anna Pohl

5.2.4.3. trasy turystyki poprzemysłowej w regionie –
przykłady
Na terenie dzisiejszej Aglomeracji Śląskiej na początku XX w. (w latach 1890–1914)
powstało wiele osiedli patronackich. Najstarsze z nich, pochodzące jeszcze z XVIII w.,
powstały w Chorzowie. Przez pewien okres rozwoju miast w regionie było to charakterystyczne budownictwo na terenach przemysłowych. W momencie powstawania
osiedli często przestrzenie mieszkalne oferowały bardzo komfortowe i nowoczesne
jak na owe czasy warunki zamieszkania. Dzisiaj większość z nich jest w złym stanie
technicznym i istnieje duże prawdopodobieństwo, że powoli mogą znikać z naszego
lokalnego krajobrazu. Tylko 20 osiedli jest obecnie objętych ochroną konserwatorską.
Na Górnym Śląsku znajduje się również wiele ciekawych pod względem historycznym i architektonicznym zabytków techniki przemysłowej. Część z nich tworzy Szlak
Zabytków Techniki. Jest to tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym Województwa Śląskiego8. Tworzy go 36 obiektów związanych m.in. z kolejnictwem, tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, łącznością oraz przemysłem spożywczym. Szlak ten jest
dosyć popularny i promowany, stąd też znajdujące się na nim obiekty stają się znane szerokiemu gronu odbiorców. W Zabrzu na szlaku znajdują się następujące obiekty: Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Muzeum Górnictwa Węglowego, Szyb „Maciej”
i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

8 	http://www.zabytkitechniki.pl/pl (25.06.2012).
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Na szlaku podziwiać można tylko trzy osiedla patronackie: kolonię robotniczą „Ficinus” w Rudzie Śląskiej, osiedle Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach. Pozostałe osiedla i kolonie patronackie w regionie zostały pominięte.

Badania nad poszczególnymi warstwami tematycznymi pozwoliły na sformułowanie
poniższych wniosków.

przestrzeń publiczna
– Przestrzeń publiczna jest tą częścią osiedla, o którą nikt nie dba w sposób wystarczający (ani mieszkańcy, ani miasto), w przeciwieństwie do wydzielonych ogródków, które są zadbane (przestrzeń wspólna = ziemia niczyja).
– Brak systemowych rozwiązań projektowych dla budynków tymczasowych (garaże) czy nowych funkcji (parkingi) wprowadził chaos do pierwotnie uporządkowanej przestrzeni.
– Duża liczba miejsc zaśmieconych i zaniedbanych.
– Przestrzeń osiedla cechuje spokój i cisza podmiejskich miejscowości, wewnętrzne trakty, ścieżki i chodniki są głównie uczęszczane przez osoby mieszkające na
osiedlu.
– Duża ilość zieleni, otwartość przestrzeni dają poczucie przebywania na wsi,
w ogrodzie, w bliskim kontakcie z naturą (sielskość w centrum miasta).

przestrzeń zawłaszczona
– Niekontrolowane zawłaszczanie przestrzeni pomiędzy budynkami i przypadkowa
lokalizacja ogródków wprowadzają nieład wizualno-przestrzenny na osiedlu.
– Ogródki jako manifestacja posiadania czegoś własnego, „własnego kąta”.
– Duże zindywidualizowanie wygrodzonych ogródków ze względu na sposób ich organizacji, występowanie sprzętów, typ ogrodzenia, a także jakość zastosowanych
rozwiązań (od bardzo zadbanych po łatane, wykonane z odpadów i resztek materiałów elementy ogrodzeń i wyposażenia).
– Duże przywiązanie, czasami nadmierna pielęgnacja.
– Zmiana funkcji ogródków w stosunku do pierwotnego założenia: dziś przestrzenie wypoczynku, ogródki kwiatowe, kiedyś miejsca hodowli zwierząt i drobnych
upraw.

miejski system informacji
– Brak systemu, oznakowanie budynków i ulic jest niekompletne.
– Brak spójnych pod względem wizualnym i materiałowym nośników, nośniki pochodzą z różnych okresów, czasem informacje są niepotrzebnie zdublowane.
– Najlepsze nośniki to najstarsze rozwiązania, im nowsze nośniki tym gorsza jakość:
przejawiająca się w zastosowanych materiałach, doborze kroju pisma i koloru.
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– Brak systemu wpływa negatywnie na funkcjonalność (poruszanie się po osiedlu)
oraz estetykę.
– Brak informacji nt. miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym.
– Brak informacji turystycznej.

informacja komercyjna
– Brak regulacji w zakresie reklamy.
– Brak rozwiązań wpisujących się w kontekst miejsca, przestrzeń osiedla zdominowana jest przez obce stylistycznie i wizualnie amatorskie dokonania.
– Główna ulica Pawła Stalmacha antywizytówką osiedla ze względu na reklamy wywieszone na elewacjach w formie bannerów.

turystyka – dziedzictwo donnersmarcków
– Rozdzielenie dziedzictwa Donnersmarcków (przestrzenne i mentalne) poprzez budowę Centrum Handlowego Platan i zwiększenia ruchu na przelotowej trasie (ul.
Bytomska).
– Odnowienie części kompleksu pohutniczego – Kwartał Sztuki nową wizytówką
kulturalną miasta.
– W materiałach promujących Kwartał Sztuki (i na jego terenie) brak informacji i odniesienia do osiedla Zandka (jedynie szczątkowe informacje o stalowym domu
i cmentarzu żydowskim).
– W miejskich materiałach promocyjnych i produktach turystycznych brak wyczerpujących informacji o osiedlu Zandka.

turystyka – szlaki w zabrzu
– Brak spójnego oznakowania informacji turystycznej w Zabrzu.
– Elementy informacji i promocji turystycznej opisującej różne szlaki pokazują, że
każdy szlak istnieje w oderwaniu od pozostałych, posiada własną identyfikację,
szlaki nie stanowią systemu ani nie są komplementarne.

osiedle zandka a turystyka
– Osiedle Zandka nie znajduje się na szlakach zabytków (o zasięgu miejskim,
wojewódzkim).
– Osiedle Zandka postrzegane jest jako miejsce niebezpieczne, co dodatkowo odstrasza turystów.
– Centralna lokalizacja osiedla powinna być dodatkowym atutem do jego uwzględnienia na szlakach zabytków i trasach turystycznych o zasięgu miejskim
i regionalnym.
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6

podsumowanie części badawczej.
synteza wniosków,
określenie tożsamości miejsca
Mirosław Górka, Roman Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka Lebiejko,
Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl
Prace trzech podzespołów tematycznych zakończyły się zebraniem sporej ilości danych z przeprowadzonych analiz. Wnioski z badań zostały przedyskutowane
i przeanalizowane wspólnie z opiekunami naukowymi, a następnie pogrupowane
i usystematyzowane.
Najistotniejsze wnioski o charakterze przestrzennym:
– Obszar zandki „wyspą” w centrum miasta, poczucie osiedlowej intymności i spokoju
oraz problem braku dostępności i powiązań z obszarem handlu i usług w centrum
miasta (obszar osiedla ograniczony drogami przelotowymi i torami tramwajowymi
od pn. i zach., nasypem kolejowym od pd., rozległym terenem zieleni od wsch.).
– Na terenie osiedla nie ma problemu ruchu tranzytowego, występuje jedynie ruch
wewnętrzny.
– Nieuporządkowane ciągi piesze.
– Brak tras rowerowych.
– Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów.
– Brak systemowych rozwiązań dla elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
– Niewystarczająca liczba placów zabaw i miejsc rekreacji.
– Przestrzenie terenów zieleni zawłaszczane przez mieszkańców, ogradzane i aranżowane na ogródki, skwery, altanki oraz garaże.
– Zaniedbane i nieuporządkowane tereny zielone na osiedlu, częściowo zagrażające
bezpieczeństwu mieszkańców i budynków.
– Konieczność przystosowania budynków osiedla do współczesnych standardów
mieszkaniowych oraz do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
– Przestrzeń osiedla postrzegana jako niebezpieczna.
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Najistotniejsze wnioski o charakterze społeczno-ekonomicznym:
– mocne więzi sąsiedzkie i emocjonalne związanie z miejscem zamieszkania.
– wysoka aktywność organizacji pozarządowych i Kościoła Katolickiego.
– zaufanie do rodziny, sąsiadów i trzeciego sektora.
– znacząca grupa mieszkańców młodych.
– brak trendu spadkowego w liczbie urodzeń na terenie osiedla.
– duża liczba osób jedynie z podstawowym wykształceniem.
– zubożała grupa społeczna powiązana z problemami (głównie uzależnienia).
– duża liczba mieszkańców korzystających z pomocy MOPR.
– znaczna liczba osób niepełnosprawnych funkcjonujących na osiedlu.
Najistotniejsze wnioski o charakterze kulturowym:
– obiekty o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturowym tworzą harmonijną
i unikalną całość.
– rozdzielenie dziedzictwa Donnersmarcków (przestrzenne i mentalne) poprzez budowę Centrum Handlowego Platan i zwiększenie ruchu na przelotowej trasie –
ul. Bytomska.
– brak całościowego, kompletnego i spójnego pod względem wizualnym systemu
oznakowanie budynków i ulic.
– brak informacji o miejscach o szczególnym znaczeniu historycznym, brak informacji turystycznej.
– brak regulacji w zakresie reklamy.
– brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i ograniczona dostępność do terenów
rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych przy ulicy Bytomskiej.
Najistotniejsze wnioski z analiz miejskich dokumentów planistycznych:
– brak planu rozwoju dla osiedla Zandka (brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Zandki oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji).
– podjęcie Uchwały Rady Miasta Zabrze o ustanowieniu Zandki jako odrębnej, 12.
dzielnicy miasta Zabrza.
– wpisanie osiedla Zandka do rejestru zabytków przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Kolejnym etapem pracy była próba uchwycenia elementów stanowiących o tożsamości osiedla Zandka. W tym celu zostały przeprowadzone analizy wybranych zagadnień społecznych, przestrzennych i kulturowych, opisane szczegółowo w głównej
części opracowania. Dokładność i wnikliwość badań miała na celu zobiektywizowanie
obrazu miejsca i sformułowanie wniosków niezbędnych do opisania i scharakteryzowania złożonej tożsamości miejsca poprzez wydobycie zarówno mocnych, jak i słabych stron, ukrytych szans i potencjałów oraz wewnętrznych zagrożeń. Wnioski opisujące najważniejsze wartości zostały zatem podzielona na dwie grupy:
A. Szanse – potencjał miejsca
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– osiedle Zandka – założenie urbanistyczne epoki industrializacji, o wysokiej wartości kulturowej, historycznej, architektoniczno-urbanistycznej.
– osiedle w czasach swojej świetności postrzegane jako nowoczesne, o wysokim
standardzie użytkowania, pełniące funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne oraz oferujące wysoki poziom usług w celu kulturalnego rozwoju mieszkańców.
– interesujący detal architektoniczny budynków mieszkalnych głównie w postaci
drewnianej snycerki i płycin.
– duża liczba obiektów unikalnych o wyjątkowej wartości.
– charakterystyczny spokój i cisza podmiejskich miejscowości (sielskość w centrum
miasta).
– wewnętrzne trakty, ścieżki i chodniki głównie uczęszczane przez osoby mieszkające na osiedlu (swojskość w centrum miasta).
– duża ilość zieleni, otwartość przestrzeni dające poczucie przebywania na wsi,
w ogrodzie, w bliskim kontakcie z naturą.
– troska mieszkańców o przestrzenie „zawłaszczone” (zadbane wydzielone ogródki).
– ogródki jako manifestacja posiadania „własnego kąta”.
– dbanie i szanowanie przestrzeni wspólnych (zmodernizowany skwer przy ulicy
Cmentarnej).
– żywe więzi sąsiedzkie i poczucie związania mieszkańców z osiedlem.
– żywe tradycje i obyczaje.
B: Zagrożenia – słabe strony miejsca
– zubożała grupa społeczna z problemami, główne problemy: bezrobocie
i uzależnienia.
– funkcjonujący stereotyp Zandki jako „miejsca niebezpiecznego”.
– niska świadomość wartości kulturowych osiedla.
– starzenie się i postępująca degradacja obiektów.
– Niekontrolowane zawłaszczanie przestrzeni pomiędzy budynkami i przypadkowa
lokalizacja ogródków (chaos przestrzenny i wizualny).
– utrudnione poruszanie się po osiedlu (brak ciągów komunikacyjnych).
– chaos wizualny spowodowany brakiem systemu oznakowania ulic i budynków
(chaos przestrzenny i wizualny).
Wartością pozytywną, wymagającą pielęgnacji i zachowania, równocześnie odróżniającą to miejsce od innych, jest bez wątpienia materialny i niematerialny kapitał kulturowy poprzemysłowego dziedzictwa, przejawiający się przede wszystkim w unikalnej
architekturze, detalu architektonicznym oraz układzie urbanistycznym. Drugą charakterystyczną i wartą podtrzymania cechą osiedla jest jego swojskość. Wewnętrzne trakty i ścieżki na Zandce są uczęszczane głównie przez miejscową społeczność,
duża ilość zieleni, otwartych przestrzeni, niewielki ruch samochodowy, czy niektóre
z codziennych przejawów aktywności mieszkańców, takie jak suszenie prania przed
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domem, sprawiają, że można odnieść wrażenie, że przebywa się na wsi, a nie w centrum dużego miasta.
Pozostałe wyróżniki budujące tożsamość niosą ze sobą zagrożenia, dlatego też wymagają natychmiastowej reakcji. Jednym z takich aspektów jest zubożała społeczność osiedla. Mieszkańcy Zandki to w dużym stopniu ludzie z wieloma problemami,
takimi jak brak pracy, alkoholizm, rodziny wielodzietne i niepełne, niepełnosprawność, brak perspektyw i motywacji, z drugiej strony przejawiający duże przywiązanie
do miejsca, mające swój wyraz m.in. w dbałości o zawłaszczone ogródki. Wskazanym
kierunkiem zmian jest wykorzystanie pozytywnych cech mieszkańców i stworzenia
sprzyjających warunków do wykreowania zaangażowanej społeczności sąsiedzkiej, takiej która zadba nie tylko o „własny kąt”, ale także o wspólne przestrzenie sąsiedzkie czy będzie w stanie zaangażować się w inicjatywy lokalne.
Kolejnym, negatywnym wyznacznikiem miejsca jest wszechobecna degradacja,
mająca swój początek w warstwie społecznej i przenikająca całą przestrzeń osiedla,
od miejsc najbardziej dostępnych po najdalsze zakamarki. Zniszczeniu ulega tkanka
urbanistyczna osiedla wskutek niewłaściwego sposobu jej użytkowania (bezładna lokalizacja nowych obiektów, zawłaszczenie przestrzeni publicznych na ogródki i miejsca postojowe), tkanka architektoniczna (na zewnątrz i wewnątrz budynków), ale także
elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, takie jak ogrodzenia (demontaż przęseł), ławki, huśtawki (starzenie się materiałów) czy elementy informacji wizualnej
(oznakowania ulic i budynków, szyldy i reklamy). Postępującemu procesowi niszczenia towarzyszy chaos przestrzenny i wizualny, będący zaprzeczeniem pierwotnego założenia osiedla robotniczego na Zandce, które w momencie powstawania było
bardzo dobrze zaprojektowaną przestrzenią do życia, nowoczesną, o wysokich standardach użytkowania.
Przeciwstawieniem się postępującemu nieładowi oraz niekontrolowanym działaniom przestrzennym jest wprowadzenie innowacyjnego podejścia projektowego jako
nadrzędnej i długofalowej metody rozwiązywania problemów i znajdowania najwłaściwszych rozwiązań. Wykorzystanie metodologii i ideologii projektowania zrównoważonego jest szansą na wypracowanie rozwiązań – we współpracy i za aprobatą
mieszkańców – dostosowanych do współczesnych standardów, a także w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym. Propozycje projektowe powinny przyjąć taką formę, która
nie będzie konkurować z elementami zastanego krajobrazu kulturowego, równocześnie zachowując swoją funkcjonalność, wynikającą z aktualnych norm i potrzeb. Dlatego też wskazaną cechą przyszłych projektów jest dyskretna nowoczesność wprowadzająca nowe funkcje i elementy (czy to wyposażenia przestrzeni publicznej, czy
informacji wizualnej) w przestrzeń osiedla w sposób nienarzucający się, z poszanowaniem lokalnej tradycji i przyzwyczajeń.

rys. 43 (na następnej stronie) Zandka dziś i Zandka jutro przy zachowaniu jej tożsamości
Źródło: opracowanie własne

ZANDKA DZIŚ I ZANDKA JUTRO
(przy zachowaniu jej tożsamości)
ZANDKA
DZIŚ

• układ urbanistyczny
• architektura

(obiekty szczególnie cenne
i budynki mieszkalne)
• detal architektoniczny

• zieleń
• spokój, cisza
• otwarte przestrzenie
• lokalność (trakty osiedlowe

ZANDKA
JUTRO

dziedzictwo
architektonicznourbanistyczne

swojskość
w centrum
miasta

wartości miejsca
warte zachowania
i ochrony
kultywujemy

dziedzictwo
architektonicznourbanistyczne

• pozostawienie układu

swojskość
w centrum
miasta

• pielęgnacja i zachowanie

uczęszczane przez mieszkańców, tradycje, zwyczaje,
aktywności mieszkańców)

• bezrobocie
• alkoholizm
• rodziny wielodzietne

spokoju, ciszy

zubożała
społeczność

zaangażowana
społeczność
sąsiedzka

• dbałość mieszkańców

degradacja

dyskretna
nowoczesność

• zachowanie lokalnej estetyki
• dyskretne rozwiązania

projektowanie
zrównoważone

• podejście projektowe

(sposób użytkowania,
meble miejskie)
• architektura (obiekty
szczególnie cenne
i budynki mieszkalne)
• standard mieszkań
• detal architektoniczny
• informacja wizualna

przestrzeni publicznej
i półpublicznej
(zawłaszczenie przestrzeni:
parkingi, ogródki, lokalizacja
garaży)
• stan techniczny budynków
• lokalizacja i stan mebli
miejskich
• stan informacji wizualnej

dużej ilości zieleni
• utrzymanie atmosfery

tradycji, zwyczajów, aktywności mieszkańców

i niepełne

• sposób użytkowania

(obiektów szczególnie
cennych i budynków
mieszkalnych)
• ochrona i konserwacja detalu
architektonicznego

• kultywacja i rozwój lokalnych

• stagnacja

• społeczna
• przestrzeń osiedla

urbanistycznego
• ochrona architektury

wady i słabe
strony miejsca
przetwarzamy

chaos
przestrzenny
i wizualny

przeprowadzone działania rewitalizacyjne
powinny być weryfikowane w oparciu
o potrzeby 3 głównych grup użytkowników:
MIESZKAŃCÓW
TURYSTÓW
INWESTORÓW

o przestrzenie publiczne
i półprywatne
• rozwój przedsiębiorczości
wśród mieszkańców
• wspieranie aktywności
mieszkańców i ich lokalnych
inicjatyw

w wyposażaniu przestrzeni
publicznej i półpublicznej
• modernizacja architektury
przy zachowaniu jej najcenniejszych wartości
• podniesienie standardu
mieszkań

dla sposobu użytkowania
i wyposażania przestrzeni
publicznej i półpublicznej
• ekologiczne rozwiązania
dla remontowanych mieszkań
• angażowanie społeczności
lokalnej na etapie projektowania rozwiązań (projektowanie partycypacyjne)
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7

rekomendacje końcowe
schemat działania procesu
rewitalizacji dla osiedla zandka
Mirosław Górka, Roman Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka Lebiejko,
Agnieszka Nawrocka, Anna Pohl
Kolejnym etapem pracy, po opracowaniu listy najważniejszych wniosków analitycznych, było sformułowanie rekomendacji o charakterze celowych wytycznych. Zapisane rekomendacje, tak jak wnioski analityczne, zostały podzielone na 4 kategorie,
a każdej z nich przyporządkowany został kod kolorystyczny:
rekomendacje dotyczące zagadnień przestrzennych,
rekomendacje dotyczące zagadnień kulturowych,
rekomendacje dotyczące zagadnień społecznych,
rekomendacje dotyczące zagadnień organizacyjnych (związane ze
sposobem zarządzania procesem rewitalizacji).
W każdej z kategorii wyróżniono rekomendacje z zakresu Makro – dotyczące skali miasta, Mezo – dotyczące skali dzielnicy oraz Mikro – skupiające działania punktowe. Takie scharakteryzowanie wytycznych pozwala na szybsze i precyzyjniejsze przypisanie ich do konkretnych problemów i skali.
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– Wszelkie działania w przestrzeni osiedla Zandka winny zmierzać w kierunku eksponowania czytelnego układu urbanistycznego i zachowania historycznego charakteru i unikatowego wizerunku miejsca oraz integracji wnętrza osiedla poprzez tworzenie przestrzennych powiązań.
– Konieczne jest przeciwdziałanie wykluczeniu dzielnicy Zandka w aspekcie przestrzennym poprzez likwidowanie licznych barier komunikacyjnych i architektoniczno-przestrzennych, co może sprzyjać poprawie jakości życia i wizerunku dzielnicy
oraz zwiększeniu dostępności terenów przylegających do Zandki.
– Jednym z kluczowych elementów zagospodarowania przestrzennego Zandki są tereny zieleni. Bogaty starodrzew wymaga pielęgnacji, konserwacji
i uporządkowania.
– Zaleca się wyznaczenie utwardzonych parkingów z wystarczającą liczbą miejsc postojowych dla wszystkich mieszkańców osiedla, z uwzględnieniem miejsc dla osób
niepełnosprawnych.
– Poprawa wizerunku dzielnicy powinna nieść za sobą interwencje w kluczowe przestrzenie publiczne. Naprawy wymagają drogi i chodniki. Przestrzenie te, w szczególności w otoczeniu najważniejszych charakterystycznych miejsc dzielnicy winny
mieć charakter reprezentacyjny eksponujący walory dzielnicy.
– Uporządkowania (zarówno pod względem przestrzennym, jak i administacyjnym)
wymagają tereny zieleni przy domach, aranżowane samodzielnie przez mieszkańców. Jest to pole do aktywizacji lokalnej społeczności i szansa na poprawę jakości
życia przy współpracy z mieszkańcami.
– Władze miasta powinny położyć nacisk na rozwój tras rowerowych tworzących
system oraz unikatowe atrakcje turystyczne, jakie oferuje osiedle Zandka, dostępne z tras pieszych oraz ze szlaku rowerowego. Komunikacja rowerowa oprócz przeprowadzenia dróg wymaga również parkingów, bezpiecznych skrzyżowań i odpowiednich nawierzchni.
– Proces rewitalizacji mógłby zainicjować flagowy projekt dla osiedla Zandki. Funkcję
taką może pełnić adaptacja zabudowań przemysłowych po dawnej gazowni przy
ulicy Pawła Stalmacha i Cmentarnej na potrzeby kulturalno-rozrywkowe. Takie
miejsce z powodzeniem mogłoby pełnić funkcję miejsca spotkań lokalnej społeczności oraz mieścić biuro operatora/koordynatora rewitalizacji na Zandce.

REKOMENDACJE
DOT. ZAGADNIEŃ
PRZESTRZENNYCH
UKŁAD
PRZESTRZENNY

SKALA MAKRO

SKALA MEZO

SKALA MIKRO

zachowanie
i eksponowanie
układu
urbanistycznego
osiedla

zdefiniowanie
przestrzeni
półprywatnych;
uporządkowanie
lokalizacji garaży,
ogródków

modernizacja
i restauracja
obiektów
mieszkalnych
i o szczególnym
znaczeniu

wykorzystanie
potencjału
lokalizacyjnego
dla zabudowy
mieszkaniowej
w centrum miasta

tworzenie przestrzennych powiązań
poprzez integrację
wnętrz osiedla;
poprawa bezpieczeństwa poprzez lepsze
oświetlenie

modernizacja
i restauracja
zabytkowych
elewacji
budynków

skala miasta

budynki
miejsca cenne

wprowadzenie systemowych rozwiązań
projektowych;
wprowadzenie
regulacji w zakresie
małej architektury

KOMUNIKACJA

poprawienie dostępności osiedla
i terenów
przylegających
do niego

likwidacja barier
architektonicznych
(Design for All)

zmniejszenie ruchu
tranzytowego w
centrum miasta,
rozwój komunikacji
miejskiej, pieszej
i rowerowej

stworzenie
parkingów wraz
z miejscami dla
niepełnosprawnych;
naprawa dróg
i chodników

stworzenie placów
zabaw;
utworzenie miejsc
rekreacji i wypoczynku;
utworzenie miejsc
socjalnych

UKŁAD
FUNKCJONALNY

rys. 44 Zbiór rekomendacji dotyczących zagadnień przestrzennych podzielony na skale
Makro, Mezo i Mikro
Źródło: opracowanie własne

przestrzenie półprywatne
/półpubliczne osiedla

UKŁAD
ZIELENI

zachowanie układu
korytarza zieleni
miejskiej

uporządkowanie
zieleni (aranżacja
wspólnych miejsc
zielonych, kwestia
zawłaszczonych
ogródków, pielęgnacja i uporządkowanie
starodrzewu)

przystosowanie
budynków do potrzeb
osób starszych
i niepełnosprawnych
(Design for All)

przystosowanie
budynków
do aktualnych
wymogów
i standardów
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7. rekomendacje końcowe. schemat działania procesu rewitalizacji dla osiedla zandka

Wytyczne i rekomendacje podzielono na dotyczące mieszkańców Zandki jako społeczności badanego obszaru oraz samego osiedla Zandka jako przestrzeni postrzeganej
przez potencjalnego „turystę-odwiedzającego”. Dodatkowo wskazano na ogólne rekomendacje dla tej przestrzeni, a następnie rozbudowano je o wytyczne szczegółowe.
OGÓLNE
Dotyczące mieszkańców:
– osiedle jako mozaikowa przestrzeń mieszających się grup społecznych (zamieszkana przez różne grupy społeczne),
– rozwój dialogu społecznego/konsultacje społeczne,
– stworzenie partnerstwa i szerokiej koalicji na rzecz osiedla,
– wspieranie aktywnych form walki z bezrobociem,
– wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego,
– podwyższenie świadomości mieszkańców dziedzictwa historycznego osiedla (edukacja mieszkańców).
–
Dotyczące wizerunku osiedla:
– przestrzeń nowoczesna i przyjazna dla mieszkańców oraz przestrzeń postrzegana
jako atrakcyjna do zamieszkania,
– przestrzeń jako atrakcyjna wizytówka miasta (dbałość o dziedzictwo kulturowe),
– wykorzystanie umiejscowienia osiedla blisko centrum miasta jako atut przyciągający turystę,
– rozwój turystyki, sportu i rekreacji na terenie osiedla,
– likwidowanie barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej
(zwiększenie mobilności mieszkańców niepełnosprawnych).

rys. 45 Wizualizacja najistotniejszych rekomendacji przestrzennych na osiedlu Zandka
Źródło: opracowanie własne

SZCZEGÓŁOWE
Dotyczące mieszkańców:
– wsparcie społecznych inicjatyw przez samorząd lokalny, animujących aktywność
mieszkańców, np. poprzez dotacje przyznawane w formie konkursów,
– stworzenie dla osiedla Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego PO KL,
– podjęcie działań ukierunkowanych w celu utworzenia Klubu Integracji Społecznej,
który przygotowuje uczestników m.in. do wejścia na rynek pracy, wskaże możliwości własnej działalności gospodarczej i zachęca do przedsiębiorczości,
– zaangażowanie mieszkańców do prac interwencyjnych w ramach programu rewitalizacji (np. praca jako forma spłaty zadłużenia),
– stworzenie zespołu interdyscyplinarnego dla wsparcia procesu rewitalizacji społecznej (pracownicy socjalni, policjanci, strażnicy miejscy, księża, nauczyciele,
przedstawiciele trzeciego sektora, mieszkańcy, itd.),
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– stosowanie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (animacja
lokalna, pedagogika ulicy, organizowanie środowiska lokalnego),
– utworzenie miejsc spotkań, które organizują życie społeczności lokalnej (partnerstwo z organizacją pozarządową).
Dotyczące wizerunku osiedla:
– stworzenie programu promujące osiedle Zandka – prelekcje, dyskusje, foldery, itd.,
– stworzenie programu poznawczego i poprawy wizerunku dzielnicy (imprezy/wydarzenia/alternatywne formy spędzania czasu dla młodej społeczności), ze szczególnym wskazaniem na lokalne instytucje tj. Stowarzyszenie Miłośników Zandki,
– stworzenie oferty turystycznej osiedla (tworzenie miejsc pamięci, kompleksów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych),
– zahamowanie wzrostu liczby mieszkań socjalnych poprzez odstąpienie od prowadzonej przez samorząd polityki w postaci tworzenia kolejnych mieszkań socjalnych
(stworzenie oferty dla młodych małżeństw/młodzieży),
– działania prewencyjne w szkołach na terenie osiedla dot. konsekwencji nadużywania alkoholu,
– zajęcia edukacyjne w szkołach na temat osiedla Zandka zwiększające świadomość
dziedzictwa historycznego osiedla,
– zwiększona liczba patroli policji oraz straży miejskiej.

rys. 46 Zbiór rekomendacji dotyczących zagadnień społecznych podzielony na skale Makro, Mezo i Mikro
Źródło: opracowanie własne

REKOMENDACJE
DOT. ZAGADNIEŃ
SPOŁECZNYCH

SKALA MAKRO

SKALA MEZO

SKALA MIKRO

aktywizacja
zawodowa

wsparcie i tworzenie
podmiotów ekonomii
społecznej

dotacje
na działalność
gospodarczą

preinkubacja
przedsiębiorczości

wsparcie i tworzenie
podmiotów ekonomii
społecznej

wsparcie informacyjno-doradcze
w zakresie
prowadzenia
i rozwoju
nowoutworzonych
przedsiębiorstw

program edukacyjny
na temat dziedzictwa
kulturowego i historycznego na Zandce

aktywność organizacji pozarządowych,
organizacja imprez,
eventów dla młodej
społeczności Zandki

strona internetowa
o osiedlu Zandka

ograniczenie liczby
nowych mieszkań
socjalnych

programy społeczne
wspierające lokatorów;
tworzenie warunków
mieszkaniowych
dla osób młodych
(w tym studentów)

skala miasta

przestrzenie półprywatne
/półpubliczne osiedla

budynki
miejsca cenne

PROGRAM WALKI
Z BEZROBOCIEM

PROGRAM
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

EDUKACJA
MIESZKAŃCÓW

ZMIANA POLITYKI
MIESZKANIOWEJ
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MSI – stworzenie Miejskiego Systemu Informacji z uwzględnieniem informacji turystycznej
Sytuacją idealną byłoby wprowadzenie spójnego systemu informacji dla całego miasta. Spójność i komplementarność systemu ułatwia poruszanie się po mieście zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Użytkownik natrafiający na elementy systemu „uczy
się” go i wie, gdzie danej informacji szukać.
Informacja komercyjna – wprowadzenie regulacji w zakresie informacji wizualnej komercyjnej
Dbałość o ład wizualny i wprowadzenie regulacji w przestrzeni miejskiej, w szczególności w miejscach o unikatowej architekturze, czy nacechowanego wartościami historycznymi, niesie ze sobą szereg pozytywnych zmian. Przyjęte zasady powinny sprawić,
że w danym miejscu wszystkie współczesne funkcje będą dobrze oznaczone z równoczesnym poszanowaniem istniejących wartości wynikających z historii czy architektury miejsca. Dobrą praktyką jest wprowadzanie elementów dyskretnych, nie narzucających się formą i kolorem. Budowanie uporządkowanego miejskiego krajobrazu to
także działanie edukacyjne, które ma szansę wykształcić pozytywne przyzwyczajenia
wśród wzrastających młodych osób.
Turystyka
– zaadaptowanie pod nową funkcję terenów przemysłowo-składowych (np. projekt
flagowy „Rewitalizacja obiektów byłej Gazowni”),
– wyznaczenie szlaków turystycznych (3 trasy tematyczne: architektoniczna, historyczna i trasa śladami Donnersmarcków),
– połączenie dziedzictwa Donnersmarcków w całość,
– włączenie programu turystycznego do miejskiej oferty turystycznej,
– wyznaczenie tras rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
– oznaczenie miejsc szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
Przestrzeń publiczna, półpubliczna, półprywatna
– uporządkowanie lokalizacji garaży, miejsc postojowych i ogródków,
– wprowadzenie regulacji w zakresie małej architektury,
– wprowadzenie regulacji dotyczących standardów wykończenia i ogrodzenia wydzielonych przestrzeni.
Pierwszym istotnym wskazaniem jest przywrócenie ładu i harmonii tej przestrzeni
między innymi poprzez wskazanie odpowiedniej lokalizacji i przeprojektowanie budynków garażowych, w taki sposób, aby współgrały z unikalnym charakterem osiedla,
wyznaczenie miejsc parkingowych, utwardzenie placów pomiędzy budynkami, przywrócenie i uporządkowanie zieleni.
Przestrzeń publiczna powinna być wielofunkcyjna oraz dostępna dla wielopokoleniowej społeczności osiedla, dostosowana do potrzeb osób starszych, ale także
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przyjazna dzieciom, powinna łączyć w sobie określone funkcje, ale także oferować
miejsca spotkań.
Jakość i estetyka przestrzeni publicznej to istotne czynniki decydujące o wizerunku i atrakcyjności miasta, dlatego należy zadbać także o dobór sprzętów i elementów
jej wyposażenia (takich jak latarnie, śmietniki, ławki).
Dobre rozwiązanie dla takiej przestrzeni to takie, które sprawia, że meble miejskie
wpisują się w charakter osiedla, bądź przez nawiązanie czy podkreślenie charakterystycznych cech wizualnych, materiałowych i tożsamościowych lub poprzez dyskrecję
i neutralność, nie wprowadzają niepożądanych kontrastów.
Działania związane z reorganizacją przestrzeni publicznej powinny odbywać się
przy ścisłej współpracy z lokalną społecznością, zarówno na poziomie koncepcyjnym,
weryfikującym potrzeby mieszkańców i testowanie najlepszych rozwiązań, jak i w późniejszych etapach realizacyjnych. Taki sposób działania stwarza szansę na większą akceptację zmian i większą dbałość o wspólną przestrzeń.
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rys. 48 Zbiór rekomendacji dotyczących zagadnień kulturowych podzielony na skale Makro, Mezo i Mikro
Źródło: opracowanie własne
rys. 47 Schemat opracowania przykładowych tras turystycznych
Źródło: opracowanie własne
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Kluczową wytyczną dla poprawy efektywności rewitalizacji na Zandce jest ścisła
współpraca miasta z lokalną społecznością oraz stałe monitorowanie postępów rewitalizacji i reagowanie na wszelkie zmiany. Stąd idea powołania koordynatora rewitalizacji Zandki, który pośredniczyłby i koordynował dialog pomiędzy władzami miasta reprezentowanymi przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zabrza ds. Rewitalizacji,
a przedstawicielami lokalnej społeczności Zandki. Idea ta przewiduje ulokowanie w obrębie dzielnicy biura koordynatora, które byłoby miejscem spotkań, dialogu i wymiany pomysłów dotyczących przyszłości Zandki. Miejsce to byłoby idealnym punktem
do koordynowania i monitorowania zadań rewitalizacji, platformą współpracy z lokalnymi administratorami obiektów na Zandce, a także swoistym sercem rewitalizacji dzielnicy, miejscem, do którego mieszkańcy zawsze mają blisko i „po drodze”. Wyznaczenie takiej osoby jak koordynator rewitalizacji pozwoliłoby też na sprawniejsze
przeprowadzanie wszelkich kwestii urzędowych związanych z rewitalizacją, jednocześnie aktywizując i pobudzając do współpracy mieszkańców dzielnicy.
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rys. 49 Schemat zarządzania procesem rewitalizacji z pomocą lokalnego koordynatora ds. rewitalizacji dzielnicy
Źródło: opracowanie własne
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Końcowym etapem niniejszej pracy warsztatowej jest opracowanie prostego algorytmu, który umożliwiłby w łatwy sposób naprowadzenie na finalne rozwiązania projektowe odpowiadające ściśle na zadane problemy miejsca. Zgrupowane w czterech
kategoriach rekomendacje utworzyły zbiory, które służą za elementy składowe niniejszego algorytmu. Całość algorytmu obejmuje cztery etapy procesu projektowego:
1. Określenie zakresu projektu (wyznaczenie obszaru problemowego, skali zadania i szczegółowych zagadnień).
2. Przygotowanie założeń projektowych z uwzględnieniem (stosownie do problematyki i skali projektu) wydanych rekomendacji z zakresu przestrzennego, społecznego oraz kulturowego.
3. Przygotowanie wytycznych projektowych bazujących na wybranych rekomendacjach, dążąc do osiągnięcia spójności z pożądanym wizerunkiem i tożsamością „Zandki jutra”
4. Wykonanie i realizacja projektu.
Zastosowanie takiego algorytmu postępowania pozwala na wygenerowanie precyzyjnych wytycznych projektowych, będących odpowiedzią i rozwiązaniem konkretnych problemów. Zastosowanie za każdym razem tego samego filtru wartości, zawierającego opis i konkretne kierunki pożądanego wizerunku oraz tendencji zmian
Zandki, pozwala na powstawanie wspólnych planowo i ściśle ukierunkowanych myśli
projektowych. Powstające w oparciu o wygenerowane wytyczne projekty mają szansę być bardziej spójne i celowe, a co za tym idzie skuteczniejsze w działaniu. Realizacja jasno określonych kierunków przy jednoczesnej współpracy lokalnej społeczności
i stałym monitoringu koordynatora, to klucz do sprawnej realizacji tego skomplikowanego procesu przemian na Zandce oraz wyzwanie i szansa dla mieszkańców miasta na najbliższe lata.
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rys. 50 Algorytm generowania wytycznych projektowych w oparciu o zbiory rekomendacji
oraz filtr tożsamości jutra
Źródło: opracowanie własne
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innovation vs. identity of place
An interdisciplinary research, development and implementation program run
at the faculty of architecture, Silesian University of Technology, within the
framework of Design Silesia project. (Summary)

Magdalena Żmudzińska-Nowak
Design Silesia project is cofounded by the European Union within the European Social
Fund for the years 2007–2013. Design Silesia project is realized within the Submeasure
8.2.2 Regional Innovation Strategies of the Human Capital Operational Programme. Marshall Office of Silesian Voivodship is a leader of the project that works in a partnership
with Faculty of Architecture Silesian University of Technology in Gliwice, Academy of Fine
Arts in Katowice, Ars Cameralis Silesiae Superioris, and Castle in Cieszyn.
Characteristics of the grant program
The objective of Design Silesia project is to implement and promote an integrated, innovative and creative approach in solving the problems of the region (design thinking).
Such approach also involves research, especially application studies, which may effectively support the knowledge of directions in designing products, services, processes,
as well as improve the quality of design solutions for Upper Silesia. The project is also
an attempt at exposing the potential of the region, its rich traditions and cultural heritage. In view of increased importance and competitiveness of regions in Europe, it
is a real challenge to enhance a unique image of particular Silesian towns and cities
that comprise one Upper Silesian conurbation, yet still remain integral urban organisms with clear character and specific history of their development.
One of the tasks undertaken under the framework of the „Ph.D students for Innovation” program run at the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology
is to conduct research works that support the process of revitalizing post-industrial
areas and degraded urban zones in Upper Silesia and to apply the research results in
the spatial planning practice and administrative measures.
Revitalization involves activities aimed at reviving degraded areas and restoring them to the condition of value and complete functionality. It is a concept most
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rys. 51
Development of the methodology of knowledge transfer – running the project by means of teams
Elaborated by the Author

frequently used in reference to parts of cities and urban complexes which, due to
structural, economic and social transformations, have partially lost their original functions. In such terms, revitalization means integrated construction, spatial planning,
economic and social policy activities undertaken to revive, improve the functionality, aesthetics, users’ comfort and quality of life in the region. According to such definition, any innovative activities leading to the improvement of the image of the region, living conditions and attractiveness of space, require an interdisciplinary attitude

innovation vs. identity of place

towards research. The concept of „PhD students for Innovation” program enabled the
integration of many different approaches to research, both in terms of methodology and problem-solving.
Methodological approach
The internal structure of the program, described in detail in the next parts of the paper, is reflected in the following objectives:
– Development of interdisciplinary research essential in modern approach to
revitalization.
– Support of scientific and professional development of young university staff representing many fields, improvement of research skills required for working in interdisciplinary teams, exchange of experience, concepts and methodologies among various fields of knowledge.
– Development of ideas transfer to the implementation practice.
Each of the above-mentioned objectives is accomplished both in the methodological dimension, creating and perfecting the general model of research and development procedures, and in terms of substance – by completing a specific research
task by an interdisciplinary team and practical application of its results. The method
of running the design cycle is illustrated in the following diagram:
As shown in the diagram, there are two types of relations between theoretical
science and practice. The first type (upper part of the diagram) is marked with broken
lines, to show the “blur” of the relations between these two spheres. The research offer on the part of universities and institutes is not always matched with real-time interest on the part of implementation practice, and, conversely, often real time needs
of the recipients are not subject of scientific research. The diagram shows the uncertainty and difficulty in assessing the effectiveness of the mutual relations.
The second type of the relations is marked with solid lines showing the directions
and interactions within the program, which assumes the creation of interdisciplinary teams enabling the cooperation between scientific environments (research) and
practical application (beneficiaries of the research) at each stage of running the program – from joint formulation of the research scope, through mutual consultations,
leading to implementation of the results.
The first cycle of the program was completed at a pilot stage and will be continued in the next editions. Each edition of the program will mark successive progress towards higher degrees of perfection in the methodological dimension and product (application) dimension, in accordance with the concept of Goal-Directed Design, which
assumes reaching the best possible results by continuous improvement of methodology and products at continuous focus on achieving the adopted goals.
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Construction of the task force and project preparation
The recruitment of candidates (PhD students) as contractors of the research was conducted in the course of a contest. The candidates presented the research works that
they perform under the framework of their PhD dissertations. The preferred scope of
the research included spatial planning (architecture, urban planning), humanities, art,
technical and economic sciences. Six most attractive research works were selected by
the assessment committee. Thus, a group of young research workers emerged, representing the following fields: architecture and urban planning, visual design and communication, sociology and economics. Also, a team of professors was formed to supervise the adopted research tasks that support the revitalization process of urban space.
The next step involved entering into cooperation with the local government administration of a given Upper Silesian city to prepare the assumptions for the research task beneficial to the city and useful for the urban revitalization process. The
team preparing the detailed research program included experts and local government
staff, acting as consultants on the part of the recipients of the project results. The
city of Zabrze was selected for the accomplishment of the first pilot program, mainly because of the currently running Local Program of Urban Areas Revitalization. The
research program was prepared by the team in collaboration with Zabrze city authorities. The team indicated Zandka housing estate – historic workers’ settlement that
was constructed in the vicinity of the former Donnersmarck Steel Factory. This zone,
of exceptional historical and spatial values, requires urgent revitalization interventions preceded by in-depth analysis of the problems that have emerged in the estate.
The expected result of joint cooperation was to devise recommendations useful in
preparing planning documentation, revitalization schemes and local social activation
programs, as well as to support potential development directions of the selected zone.
Research accomplished in the interdisciplinary team
The interdisciplinary research team worked in three thematic task forces elaborating
analyses of three complementary issues: spatial issue (architectural and urban), social
and economic, and the field of selected elements of the local cultural heritage. Each
of the thematic task forces searched for factors building the identity of place within
their specific research problem scope. Due to a huge range of the issues in question,
only selected ones were chosen for further analysis. Thus, the created research model has an open nature and may be modified and enriched by new issues.
The task forces conducted in-depth analyses leading to the diagnosis of the condition of the investigated estate, which started with posing specific research questions.
The search was focused on acquiring the knowledge of the phenomenon of place such
as Zandka housing estate and its distinguishing features, attempting to separate and
describe the specific values that create a coherent image of place identity, on the basis of which revitalization measures may be developed.
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rys. 52
Research process in the interdisciplinary team
Elaborated by the Author

Conclusions and application recommendations
The final stage of the works undertaken by the research team entailed the formulation of joint conclusions and recommendations that could be applied in the planning
practice and in the course of preparing detailed assumptions and the implementation of the Local Plan for Urban Zones Revitalization.
The recommendations have been divided into: strategic- indicating general directions and conditions for undertaking appropriate measures, and detailed- pointing
out definite tasks and manners of their achievement. The general strategy concerning the recommendations is that modernization, innovative or social activation measures cannot be opposed to the elements of the estate identity defined in the course of the research, and cannot lead to their destruction. This means that any specific
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activities to be undertaken, for example: repairs, site management, social activation
programs, entrepreneurship or tourism development programs, must be amicably derived from the local values, enhance them and be their continuation.
The performed research work and the conclusions and recommendations for further revitalization measures were published in the form of a book, rendering valuable
materials that may be useful in the development of a cooperation model between
science and practice; whereas, the detailed suggestions may be directly addressed to
the planning and administrative practice. The final conclusions from the pilot project
shall constitute the starting point for the implementation of improvements in the next
edition of „PhD students for Innovation” program in Upper Silesia.
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„Proponowana w tym opracowaniu metodyka definiowania działań strategicznych dla
programu rewitalizacji, poprzez integrację wieloaspektowych warstw i poziomów diagnozowania będzie interesującym wkładem do koncepcji projektowania działań aktywizujących dostępne zasoby. W tym zakresie doktoranci, jako młodzi analitycy, wykazali się twórczą wyobraźnią służącą lepszemu zrozumieniu siatki powiązań kwestii
problemowych, które wynikają z różnych skal i sposobów myślenia właściwych cząstkowym dyscyplinom badawczym. Próba przekroczenia tych ograniczeń, w ocenianym
opracowaniu jest dość udana i warta prezentacji szerszej publiczności.
Na podstawie dokonanej oceny rekomenduję przyjęcie opracowania pt. „INNOWACYJNOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH”
jako przedsięwzięcie poznawczo i społecznie pożyteczne. Będzie ono po opublikowaniu źródłem obrazującym nowe sposoby myślenia o problemach rewitalizacji starych obszarów urbanistycznych w miastach przemysłowych na progu drugiej dekady XXI wieku.”
Adam Bartoszek, fragment recenzji
„Tożsamość kulturowa miejsca i społeczności lokalnej jest faktem złożonym, w którym
znaczącą rolę odgrywa ciągłość przekazywanych wartości i wytworów, pozwalająca
połączyć teraźniejszość z przeszłością przy realizowaniu projektów przyszłościowych,
uwzględniających spuściznę kulturową i różnorodne aspekty miejsca. Praca w zespołach interdyscyplinarnych potwierdziła, że przy okazji prac rewitalizacyjnych, możliwe
jest wzbogacenie stanu aktualnego miejsca o nowe kreacje i nowe funkcje nie niszcząc tego, co jest wartościowe dla zachowania wizerunku kulturowego miejsca. Tym
samym, postawiona na wstępie teza, iż »proces rewitalizacji, będący formą szeroko
zakrojonej aktywizacji i modernizacji obszaru, może rozwijać się w oparciu o lokalną
tożsamość miejsca« znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych rezultatach badań.
Praca trzech zespołów osiągnęła stopień ogólności pozwalający na uznanie przyjętej
strategii badań jako właściwej do uzyskania danych przydatnych do programów szeroko pojętej rewitalizacji terenów miejskich.”
Manuel Sabalczyk, fragment recenzji
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