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WproWadzenie

Niniejsza publikacja stanowi swoistą kontynuację idei, która dała początek 
pierwszej części poświęconej wybranym aspektom turystyki kulturowej na 
Dolnym Śląsku, jakkolwiek z przyczyn natury technicznej zmieniona została 
strona techniczna prezentacji. 

Osiem artykułów zamieszczonych w drugim tomie poszerza zakres tema-
tyczny turystyki kulturowej w regionie. Wśród poruszanych tematów znajdują 
się i takie, które prezentują zasoby kulturowe z nieco zaskakującej strony, jak 
Wrocław – tym razem postrzegany przez pryzmat rzadziej badanego dziedzic-
twa, do którego z pewnością można zaliczyć elementy krajobrazu kulturowego 
składające się na Wrocławski Węzeł Wodny, elementy charakterystyczne dla 
miasta, którego historia kształtowała się u zbiegu pięciu rzek. Równie rzadkim 
tematem jest historia wrocławskiej komunikacji tramwajowej połączony z pre-
zentacją potencjału i autorską propozycją wykorzystania tych zasobów dla po-
trzeb turystyki kulturowej. Niemniej istotnym dopełnieniem jest próba oceny 
atrakcyjności muzeów stolicy Dolnego Śląska w kontekście turystyki kulturo-
wej, efektem czego jest próba kategoryzacji badanych obiektów postrzeganych 
przez ten pryzmat. 

Kolejne opracowania odnoszą się do szerszego kontekstu regionalnego, 
prezentując już to wybrane elementy dziedzictwa i ich funkcjonowanie na Dol-
nym Śląsku, już to kompleksowo, opisując wybrany obszar, których zasoby 
stanowią spoiwo jednostki krajobrazowo-kulturowej. 

Podobnie jak poprzednim razem, warto także i teraz podkreślić specyfikę 
opracowania, które nie rości sobie pretensji do bycia kompleksowym ujęciem 
wszelkich lub nawet głównych aspektów rozwoju i funkcjonowania turystyki 
kulturowej na Dolnym Śląsku. To raczej i po raz kolejny przyczynek do dys-
kusji nad złożonością problematyki i jednocześnie próba przedstawienia tych 
wyników badań podejmowanych przez naszych pracowników, które korespon-
dują z tematem, wpisując się w szerszy krąg ich zainteresowań naukowych. 
Nie zmienia to faktu, że stworzenie takiego ujęcia kompleksowego dla regionu 
jest potrzebne i zapewne próba taka zostanie podjęta, w czym dotychczasowe 
wyniki prezentowane w ramach publikacji będą z pewnością pomocne, stano-
wiąc istotny punkt wyjścia.

dr Krzysztof Widawski
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Damian Werczyński

ArcheoturyStykA nA Dolnym śląSku.  
StAn zAgoSpoDArowAniA obiektów i perSpektywy 
rozwoju

Wprowadzenie

Położenie geograficzne Dolnego Śląska na skrzyżowaniu dróg prowadzących 
z południa na północ i ze wschodu na zachód sprawiło, że od czasów najdaw-
niejszych wędrowali tędy nosiciele niemal wszystkich najważniejszych kul-
tur archeologicznych1, charakterystycznych dla Europy Środkowej. Korzystne 
warunki środowiska przyrodniczego (np. urozmaicona rzeźba terenu, bogata 
sieć rzeczna, zasoby surowców mineralnych oraz rozległe obszary urodzaj-
nych gleb) tej krainy sprawiły, że była ona zasiedlana przez wszystkie epoki 
archeologiczne i historyczne. Czynniki te spowodowały, że dziś Dolny Śląsk 
to miejsce o bardzo dużej liczbie zabytków archeologicznych2, które powodują 
wzrost potencjału turystycznego regionu. Jak słusznie zauważają Rozenkiewicz 
i Żerdzińska (2009), wykorzystanie na cele turystyczne dziedzictwa archeolo-
gicznego nie jest nowym zjawiskiem, lecz zazwyczaj wiąże się z obiektami  
o szczególnie wysokiej randze. Jednak mnogość obiektów archeologicznych  
i ich obecność w krajobrazie Dolnego Śląska mogłaby zostać wykorzystana  
w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej w skali regionu lub kraju.

1 Kultura archeologiczna – to zbiór złożonych zespołów źródeł archeologicznych odznacza-
jących się podobieństwem, występujących na zwartym terytorium w zwartym okresie czasu 
(Ławecka 2003). To sztuczny twór służący do uporządkowania charakterystycznych źródeł 
archeologicznych.

2 Zabytek archeologiczny zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
z 2003 r. (u.o.z.o.z.) to: […] zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kultu-
rowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący 
tym wytworem (ust. 4 art. 3). Synonimem pojęcia zabytek archeologiczny może być źró-
dło archeologiczne. Zabytki archeologiczne nieruchome to inaczej obiekty archeologiczne,  
a zabytki archeologiczne ruchome nazywane są artefaktami. W niniejszej pracy autor uży-
wa skróconego pojęcia zabytek. Ponieważ jest ono inaczej definiowane w ustawie, w przy-
padku rozumienia tego słowa zgodnie z nią zostanie to zasygnalizowane.
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Istotną rzeczą dotyczącą terminologii jest zamienne używanie pojęć „gro-
dzisko” (relikt grodu) oraz „gród” w stosunku do omawianych obiektów. Autor 
doskonale zna znaczenie obu pojęć, jednak w celu uniknięcia błędów powtó-
rzeniowych podczas omawiania poszczególnych zagadnień z nimi związanych 
traktuje te wyrazy jako synonimy. Gdy znaczenie obu terminów będzie różne 
w kontekście pracy, zostanie to zasygnalizowane. 

Turystyka archeologiczna (archeoturystyka) – problem definicji

Omawiana w artykule forma turystyki nie ma w polskiej literaturze sprecy-
zowanej definicji. Zaliczana jest do popularnej obecnie turystyki kulturowej, 
której szczegółowego podziału dokonują różni badacze. Buczkowska w swojej 
pracy Turystyka kulturowa umieszcza archeoturystykę w turystyce chronione-
go dziedzictwa, która należy do turystyki dziedzictwa kulturowego. Autorka 
nie podaje jednak zwięzłej definicji tego terminu, pisząc, że jest ona szczególną 
formą tego typu turystyki, która obejmuje zwiedzanie wykopalisk, spotkania  
z archeologami, oglądanie kolekcji zbiorów archeologicznych itp. (Buczkow-
ska 2008). Inny badacz, Rohrscheidt, w swoim podręczniku dotyczącym tury-
styki kulturowej w ogóle nie używa terminu archeoturystyka, a z podawanych 
przez niego definicji można wywnioskować, że zwiedzanie stanowisk arche-
ologicznych zalicza on do turystyki kultury wysokiej, a bardziej szczegółowo 
do jednego z jej rodzajów – turystyki dziedzictwa kulturowego (Rohrscheidt 
2008). Spośród tych klasyfikacji wyłamuje się Zajadacz, która choć nie podaje 
opisowej definicji archeoturystyki, to traktuje ją jako jedną z form turystyki 
alternatywnej, a bardziej dokładnie jako formę turystyki kulturowo-poznaw-
czej. Głównym przedmiotem zainteresowania turystyki archeologicznej jest 
kultura, a motywacja poznawcza jest dominująca (Zajadacz 2005).

Definicje turystyki archeologicznej, popularne w krajach anglojęzycznych, 
można znaleźć w źródłach internetowych. Najprostszą i najczęściej powielaną 
jest podawana przez encyklopedię Wikipedia, według której archeoturystyka to 
forma turystyki kulturowej, która służy promocji archeologii wśród społeczeń-
stwa oraz ma na celu ochronę zabytków. Zawiera w sobie wszystkie elementy 
związane z promocją archeologii: odwiedzanie stanowisk archeologicznych, mu-
zeów, rekonstrukcji wydarzeń historycznych, odkrywanie (wspieranie) rozwoju 
miejscowych produktów przez uczestnictwo w festiwalach i przedstawieniach 
teatralnych (en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_tourism, 15.06.2011).

Po przedstawionej analizie różnych źródeł traktujących o terminie „tury-
styka archeologiczna” autor proponuje własną definicję tego pojęcia. Zgodnie 
z nią archeoturystyka to część turystyki kulturowej, a dokładniej turystyki 
dziedzictwa kulturowego, która ma ścisłe powiązania z innymi rodzajami tu-
rystyki kulturowej, na przykład historyczną, muzealną, festiwalową. 
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Archeoturystyka to wszelkiego rodzaju aktywność turystyczna, która 

obejmuje: 
odwiedzanie stanowisk archeologicznych, muzeów i prezentacji za- �
bytków archeologicznych, 
wizytację trwających wykopalisk oraz udział w wykładach prowa- �
dzonych przez archeologów,
uczestnictwo w festiwalach, eventach i piknikach archeologicznych. �

Główne cele archeoturystyki to: ochrona zabytków, zwłaszcza poprzez 
tworzenie rezerwatów archeologicznych i edukację, a także prezentowanie 
ogółowi społeczeństwa osiągnięć archeologii. 

Przedstawiona definicja we wszystkich podpunktach odnosi się do tema-
tyki archeologicznej (zabytki archeologiczne, uczestnictwo w festynach arche-
ologicznych). Wiadomo jednak, że archeologia ściśle łączy się z historią, a tak-
że architekturą czy historią sztuki. Stąd istnieją pewne nieścisłości, co uznać 
za przedmiot turystyki archeologicznej, a co za obiekty zainteresowania in-
nych form turystyki dziedzictwa kulturowego. Autor proponuje więc uznanie 
za archeoturystykę tylko tego rodzaju aktywności turystycznej, który dotyczy 
obiektów i wydarzeń stricte archeologicznych lub gdy elementy archeologii 
są jednymi z najistotniejszych w przypadku danego obiektu lub wydarzenia. 
Za obiekty zainteresowań archeoturystyki uznane zostaną wszystkie rodzaje 
stanowisk wyróżnione przez Ławecką (2003): stanowiska osadnicze (grody, 
jaskinie, osiedla otwarte), umocnienia obronne (wały, fosy), miejsca i ślady 
pozyskiwania oraz przerobu surowców (kopalnie, pracownie, miejsca wytopu 
metali), miejsca kultu (świątynie, kręgi megalityczne, miejsca ofiarne), gro-
by i cmentarzyska – groby płaskie, niewidoczne w terenie (jamowe, skrzyn-
kowe, szybowe) oraz konstrukcje w części lub w całości naziemne (kurhany, 
groby megalityczne, tolosy, piramidy), ślady dawnej uprawy roli (zachowane 
ślady orki np. pod kurhanami lub pod warstwą lawy, pozostałości tarasów, 
systemy pól), pozostałości urządzeń komunikacyjnych i transportowych (dro-
gi, mosty, groble, kanały), skarby (miejsce nagromadzenia znacznej liczby 
znalezisk ruchomych). Ponadto za przedmiot zainteresowania archeoturysty-
ki można uznać zamczyska (pozostałości zamków), choć zwykle pochodzą 
one z czasów historycznych. Decyzja taka wiąże się z faktem, że najwięcej 
wiedzy dotyczącej tych budowli pozyskuje się w wyniku badań archeologicz-
nych. Sceptycy mogą przytoczyć mocny argument w postaci faktu, że zamki 
powstawały w okresie historycznym (istniały źródła pisane). W odpowiedzi 
można śmiało powiedzieć, że podobnie było z grodziskami (obszerne informa-
cje na temat grodzisk dolnośląskich zawarte są w tzw. Geografie bawarskim  
z IX w.) czy oppidami (ich opisy zawarte są w Wojnie galijskiej Cezara),  
a mimo to bezsprzecznie traktowane są one jako obiekty archeoturystyczne. 
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Istotny podkreślenia jest fakt, że nie należy utożsamiać pola zaintereso-
wań archeoturystyki z przedmiotem badań dzisiejszej archeologii. Archeolo-
gia bowiem w skutek dynamicznego rozwoju od wielu lat wykształciła różnego 
rodzaju „poddziedziny”, które odnoszą się nawet do badań historii najnowszej 
(np. obecność archeologów w obozie w Oświęcimiu). Aby jeszcze bardziej 
uściślić przedmiot zainteresowania turystyki archeologicznej w Polsce, autor 
postuluje, aby obiekty uznane za walory dla archeoturystyki nie wykraczały 
swą metryką poza czasy wczesnego średniowiecza, które w naszym kraju koń-
czy się ok. roku 1250. Podobne stanowisko przedstawiają Lijewski, Mikułow-
ski oraz Wyrzykowski (2008). 

Opisane powyżej zagadnienia są tylko niewielkim wycinkiem obszerne-
go problemu, jakim jest zarysowanie pola zainteresowań archeoturystyki. Nie-
stety w niniejszej pracy brak jest miejsca, aby rozwinąć wszystkie intrygujące 
i prowokujące pytania wątki. 

Stanowiska archeologiczne jako walory dla turystyki archeologicznej  
na Dolnym Śląsku

W wyniku podjętego od 1978 r. programu badawczo-konserwatorskiego o na-
zwie Archeologiczne Zdjęcie Polski, odkryto i zinwentaryzowano już ponad 
435 tys. stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju. Jak się szacuje, 
tylko niecałe 10% spośród nich jest czytelne w krajobrazie, a więc może być 
potencjalnym obiektem zainteresowania turystycznego. W rejestrze zabyt-
ków znajdują się 7523 stanowiska archeologiczne z całej Polski (stan na 30 
maja 2009 r.), w tym z województwa dolnośląskiego jest ich najwięcej – 1492. 
Szczegółowy podział na rodzaje stanowisk znajduje się w tabeli 1. 

Tab. 1. Liczba stanowisk archeologicznych poszczególnych rodzajów dla województwa dolno-
śląskiego wpisanych do rejestru zabytków (stan na 30 czerwca 2009 r.) 
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Mimo dużego potencjału w postaci licznych stanowisk archeologicznych 

brak jest na Dolnym Śląsku miejsca, które byłoby zagospodarowane podobnie 
jak słynny Biskupin czy niedawno otwarty skansen w Trzcinicy. 

Prawdopodobnie najsłynniejszym miejscem, które jest jednym z symbo-
li Dolnego Śląska, jest Masyw Ślęży. Łączy on w sobie turystyczne walory 
przyrodnicze i kulturowe, w tym bardzo wartościowe dziedzictwo archeolo-
giczne. Najbardziej znanymi zabytkami tego miejsca są tajemnicze kamien-
ne rzeźby „Niedźwiedzia” (dwie), „Mnicha”, „Grzyba” oraz „Panny z rybą”.  
Od wielu lat trwa dyskusja, czyim są one dziełem: Ślężan, Celtów czy ludno-
ści kultury łużyckiej. Kolejnymi atrakcjami są miejsca, gdzie widnieją wyryte  
w skałach znaki ukośnych krzyży (tzw. krzyże św. Andrzeja), średniowiecz-
ne „krzyże pojednania”, kamienne wały opasujące wierzchołki Ślęży oraz są-
siednich szczytów: Raduni i Wieżycy, a także grodziska: na wschodnim stoku 
Ślęży (uznawane za kultowe) oraz u stóp masywu w miejscowości Będkowice, 
przypisywane słowiańskiemu plemieniu Ślężan. W tej ostatniej miejscowości 
znajduje się również cmentarzysko kurhanowe z 46 obiektami, z których część 
jest zrekonstruowana. Niedaleko Ślęży, w miejscowości Sobótka, znajduje się 
Muzeum Ślężańskie, w którym eksponowana jest wystawa stała pt. „Dawne 
wierzenia”. Prezentuje ona materialne elementy kultury duchowej pozyska-
ne w trakcie badań wykopaliskowych. Są to m.in. różne typy grobów szkie-
letowych i ciałopalnych wraz z wyposażeniem – przedmiotami codziennego 
użytku przydatnymi w życiu pozagrobowym, naczyniami, bronią i ozdobami.  
Na wystawie można także zobaczyć rekonstrukcję głowy kobiety z okresu 
neolitu, której grób odkryto w okolicach Sobótki. Obok tej ekspozycji znajduje 
się druga wystawa stała „Przyroda Masywu Ślęży”, która przedstawia skały 
charakterystyczne dla regionu, a także faunę i florę tutejszych lasów i łąk. 

„Śląski Olimp”, bo tak nazywana jest także Ślęża, stał się miejscem roz-
winiętej turystyki weekendowej i świątecznej ze względu na bliskość dużych 
miast, jak Wrocław, Świdnica i Dzierżoniów. Masyw i jego okolice pokry-
te są dość gęstą siecią szlaków turystycznych, na szczycie Ślęży działa Dom 
Turysty PTTK, znajdują się wieża widokowa, ruiny zamku oraz kościół,  
a w miejscowościach w okolicy góry można znaleźć obiekty noclegowe i gastro-
nomiczne. Jednak zagospodarowanie i zabezpieczenie dziedzictwa archeolo-
gicznego pozostawia bardzo wiele do życzenia. Istnieją dwa znakowane szlaki 
archeologiczne (jedne z nielicznych na Dolnym Śląsku), których symbolami są 
czerwony i czarny niedźwiedź. Biegną one m.in. obok wspomnianych kamien-
nych rzeźb oraz przez rezerwat archeologiczny w Będkowicach. W przypadku 
rzeźb tylko „Panna z rybą” jest w jakikolwiek sposób opisana, gdyż znajduje 
się na przyrodniczo-leśnej ścieżce dydaktycznej. Pozostałe rzeźby pozostają 
anonimowe dla turystów, jeśli nie mają o nich żadnej wiedzy lub nie korzy-
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stają z przewodnika. Rezerwat archeologiczny w Będkowicach, obejmujący 
gród i cmentarzysko kurhanowe, powstał w latach 70. XX wieku i w założeniu 
miał być zbiorem tzw. zabytków przy szlaku. Na grodzisku zrekonstruowa-
no więc dwie chaty wraz z wyposażeniem wnętrza oraz studnię. Obok stano-
wiska stworzono obszar dla rekreacji, z wiatami i miejscem na ognisko. Idea  
i realizacja jak na owe czasy była bardzo dobra, lecz obecnie rekonstrukcje  
na grodzie są dosyć zaniedbane i nie stanowią raczej obiektów, które mogłyby 
w dużym stopniu zainteresować turystę. Mimo że można podziwiać na ich 
przykładzie konstrukcje domów i wygląd wnętrza, to największym manka-
mentem jest brak jakiejkolwiek informacji, która pomogłaby turyście w od-
powiedniej interpretacji oglądanych obiektów. Sam majdan grodu także jest 
bardzo słabo czytelny, m.in. z powodu gęstej, nieregularnie wycinanej roślin-
ności. Obok miejsca rekreacji oraz przy cmentarzu kurhanowym znajdują się 
tablice informacyjne, które są dość mocno zniszczone, częściowo nieczytelne. 
Wymagają one renowacji oraz uaktualnienia informacji na nich zawartych.  
W przypadku rekonstrukcji kurhanów również wymagane jest ich odnowienie 
oraz uzupełnienie o bardziej szczegółowe wiadomości (np. na temat samego 
obrzędu pogrzebowego, jego rangi w ówczesnym życiu), gdyż stanowią obec-
nie mało atrakcyjny i słabo wyeksponowany element krajobrazu. 

Pomysł na zagospodarowanie Masywu Ślęży można ocenić jako dobry, 
lecz wymagający odświeżenia i dodania kilku elementów, by miejsce to stało 
się bardziej atrakcyjne. Oprócz wspomnianych renowacji zrekonstruowanych 
obiektów powinno się również umieścić więcej tablic informacyjnych, zwłasz-
cza przy rzeźbach kamiennych i kamiennych wałach w okolicach szczytów 
wzniesień. Poszczególne miejsca, gdzie można napotkać ciekawe atrakcje 
związane z dziedzictwem archeologicznym, można by połączyć w postaci 
ścieżki dydaktycznej, podobnej do wspomnianej wcześniej ścieżki przyrod-
niczo-leśnej. W skład oferty dla turystów należałoby włączyć także oddalone 
od szlaków grodzisko na zboczu Ślęży, które uznawane jest za obiekt o kul-
towym znaczeniu. Znaleźć by się mogły tutaj oprócz tablic informacyjnych 
rekonstrukcje miejsc kultowych Słowian lub Celtów (albo i jednych, i drugich). 
Grodzisko bowiem o takim przeznaczeniu jest obiektem znacznie rzadziej 
spotykanym. W porównaniu do innych miejsc Masyw Ślęży pod względem 
potencjału walorów archeoturystycznych jest zdecydowanie przodujący. Stan 
zagospodarowania dziedzictwa archeologicznego przedstawia się dobrze, lecz 
konieczne są dalsze działania w celu jego odrestaurowania i polepszenia. 

Innym atrakcyjnym wzniesieniem jest góra Gromnik, najwyższy szczyt 
Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Jest istotnym punktem dla turystów,  
o czym świadczy fakt, że jest to węzeł szlaków turystycznych, których do-
chodzi tu aż sześć. Gromnik jest bogaty w artefakty i obiekty archeologiczne. 



Archeoturystyka na Dolnym Śląsku                                                                                                           15
W czasach prehistorycznych wzniesienie mogło być miejscem kultu pogań-
skiego, podobnie jak Ślęża. Zachowały się tu także ślady grodziska kultury łu-
życkiej (datowane od VIII do V wieku p.n.e.) oraz badanego aktualnie grodzi-
ska Ślężan (IX–X wiek n.e.). Był to gród niewielki, ale świetnie ufortyfikowany 
wałami o drewniano-ziemnym trzonie z obłożeniem obrobionymi kamieniami, 
gdzieniegdzie przechodzącymi w kamienny mur (Lisowska, Pankiewicz 2008). 
W czasach historycznych znajdował się tu zamek słynnych von Czirnów, ry-
cerzy rozbójników. W ostatnich latach jednak na temat góry zrobiło się głośno  
z powodu przypadkowego znaleziska, jakiego dokonali tu archeolodzy bada-
jący wspomniane obiekty – gród Ślężan i zamek. Na płaskim plateau szczytu,  
w miejscu, gdzie znajdowała się wieża zamku, a potem wieża widokowa, na-
trafiono na konstrukcję w postaci kamiennej rotundy. Przypomina ona budow-
lę znaną z Wawelu (tzw. kościół B) oraz z Mikulczyc, stolicy państwa wielko-
morawskiego. Badania nad obiektem wciąż trwają i mają na celu ustalenie jego 
poprawnej chronologii. Z dużym prawdopodobieństwem określa się, że jest to 
pozostałość wczesnośredniowiecznego kościółka chrześcijańskiego z IX lub 
X wieku. Jeśli okazałoby się to faktem, obiekt ten byłby reliktem najstarszej 
świątyni chrześcijańskiej na ziemiach polskich. Po zakończeniu badań góra 
powinna się stać ważnym punktem na mapie archeoturystycznej Dolnego Ślą-
ska, a nawet Polski. Oferta dla turystów oparta na dziedzictwie archeologicz-
nym zostanie z pewnością poszerzona o walory krajobrazowe, gdyż od roku 
2011 rozpoczęto na szczycie budowę wieży widokowej, z której będzie można 
podziwiać panoramę Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. 

Za cenne miejsce o bardzo dużym potencjale dla rozwoju turystyki arche-
ologicznej uznać należy stanowisko Wałbrzych – Stary Książ, gdzie znajduje 
się duże grodzisko. Zostało ono usytuowane nad doliną Pełcznicy, na skalnym 
cyplu o wysokości 400 m n.p.m. W terenie założenie przybiera formę silnie 
wydłużonego trójkąta, otoczonego od strony północnej i południowej stromy-
mi stokami. Widoczne są wyraźnie zarysy podwójnej linii wałów i suchych 
fos, które rozdzielają dwa zachowane człony założenia obronnego. Dotychczas 
na terenie obiektu przeprowadzono jedynie niewielkie prace wykopaliskowe, 
które przyniosły znalezisko skarbu przedmiotów metalowych o obcej, połu-
dniowej proweniencji. Pozwoliło to zaliczyć obiekt jako gród należący do pań-
stwa wielkomorawskiego i wstępnie ustalić jego chronologię na IX–X wiek 
(Rodak 2008). Wymagane są więc dalsze prace archeologiczne w celu lepszego 
poznania tego założenia, lecz przy tym również powinna zostać stworzona 
infrastruktura turystyczna, zwłaszcza przy trzech szlakach, które przebiegają 
przez grodzisko. Na tym etapie rozpoznania mogłyby to być jedynie tablice 
informacyjne, z przedstawieniami znalezionych zabytków i planem grodziska 
(lub wizualizacją 3D). W dalszej kolejności należałoby wyeksponować to niety-
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powe dla ziem polskich stanowisko, wykorzystując do jego promocji zarówno 
wyniki badań archeologicznych, jak i inne walory, które mu towarzyszą. Gro-
dzisko bowiem znajduje się w bardzo malowniczym punkcie, skąd rozciąga się 
widok na przełom Pełcznicy, a atrakcyjność tego miejsca znacznie podnoszą 
wzniesione na jednym z członów grodu XVIII-wieczne romantyczne ruiny. 
Po ich odrestaurowaniu i stworzeniu tu miejsca rekreacji obiekt mógłby stać 
się bardzo cenną atrakcją zarówno dla turystyki archeologicznej, jak i innych 
form aktywności. Wartość miejsca jest dodatkowo wzmocniona sąsiedztwem 
słynnego zamku Książ, z którym grodzisko jest połączone szlakami turystycz-
nymi, oraz jego położeniem na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Ciekawym miejscem, które niestety nie jest udostępnione dla turystów, są 
ruiny zamku położonego na wzgórzu nad miasteczkiem Wleń. Jak wykazały 
badania archeologiczne, ta budowla w stylu romańskim pochodzi z XII wieku, 
a więc jest to najstarszy zamek na ziemiach polskich. Turyści chcący zobaczyć 
ten obiekt mogą do niego dojść pieszo, jednak wstęp do środka założenia jest 
wzbroniony z uwagi na groźbę zawalenia. Do dziś zachowały się obszerne frag-
menty murów oraz cylindryczna XIII-wieczna wieża, a pod nią relikty wieży 
sześciobocznej, która pochodzi z 2. połowy XII wieku (Malinowska-Sypek, Sy-
pek, Sukniewicz 2010). Obiekt powinien zostać poddany konserwacji i udostęp-
niony turystom. Oprócz tablic informacyjnych i przedstawień jego rekonstrukcji 
należałoby wykorzystać odkryte fragmenty, które odpowiednio zabezpieczone  
i opisane mogłyby stanowić ciekawą atrakcję wzbogacającą wiedzę turystów. 

Ważne dla polskiej archeologii, a zarazem znane w środowisku pasjonatów, 
jest stanowisko w Trzebnicy – Winnej Górze. Ze względu na doniosłość odkryć, 
jakich tam dokonano, może ono stanowić cenny walor turystyczny. Badania na 
terenie trzebnickiej cegielni przyniosły bowiem najstarsze ślady pobytu człowie-
ka na ziemiach polskich, które wydatowano na 500 tys. lat. Naukowcy odkryli 
obozowisko, a na jego terenie znaczną liczbę narzędzi krzemiennych i kamien-
nych oraz kości zwierząt, zjadanych przez ówczesnych osadników. Na podsta-
wie znalezisk określono również, kim prawdopodobnie byli pierwsi mieszkańcy 
ziem polskich. Ustalono, że należeli do gatunku homo heidelbergensis, który 
starał się zasiedlić wcześniej niedostępne ze względu na zlodowacenie tereny 
środkowej Europy (Malinowska-Sypek, Sypek, Sukniewicz 2010). Stanowisko,  
po odpowiednim przygotowaniu i wypromowaniu, stałoby się z pewnością jed-
nym z istotniejszych punktów podczas zwiedzania Dolnego Śląska. Przykłado-
wym sposobem zagospodarowania mogłoby być zabezpieczenie efektownych 
profili (nawet do kilku metrów wysokości), które należałoby odpowiednio opisać,  
np. analogicznie do sposobu, w jaki uczyniono to w czeskiej jaskini Kulna. Ar-
cheolodzy mogliby poprzez odpowiednie warstwy przedstawić dzieje pobytu 
człowieka na ziemiach polskich. W całe założenie włączyć należałoby także 
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geologów, ze względu na występowanie warstw geologicznych w odsłonięciach, 
co z pewnością również uatrakcyjniłoby ekspozycję. Dodatkowym atutem opi-
sanego stanowiska jest bliskość sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, które jest 
jedną z istotnych destynacji turystycznych. 

W przypadku miast znacznie rzadziej mamy do czynienia z możliwością 
wyeksponowania dziedzictwa archeologicznego. Bardzo dobrym przykładem 
udanego zachowania i wykorzystania obiektów archeologicznych dla turysty-
ki jest ekspozycja w Muzeum Miedzi w Legnicy. W podziemiach znajduje 
się ukończony w 1975 r. pawilon wystawowy, który prezentuje relikty kaplicy 
zamkowej z początków XIII wieku. Do naszych czasów zachował się zarys ka-
plicy z apsydą oraz dwie wieże. Wnikliwe badania pozwoliły naukowcom wy-
ciągnąć wiele wniosków co do wyglądu kaplicy oraz zamku. Podjęto się prac 
rekonstrukcyjnych, podczas których część elementów odbudowano – dla rze-
telności konserwatorskiej zostały one oddzielone od oryginalnych fragmentów 
białą linią (Malinowska-Sypek, Sypek, Sukniewicz 2010). Pawilon wystawowy 
zaopatrzono w antresolę, która umożliwia oglądanie reliktów budowli niemal 
ze wszystkich stron. Dodatkowo na ścianach umieszczono tablice informujące 
o badaniach kaplicy i zamku, przedstawiono liczne plany i rekonstrukcje oraz 
stworzono analogową makietę jednego z najstarszych zamków w Polsce. 

Zbiorem licznych stanowisk archeologicznych, który stanowi ważny 
punkt na mapie archeologicznej Polski, jest Muszkowicki Las Bukowy, znany 
w literaturze jako stanowisko Piotrowice Polskie. Znajduje się w nim kilka-
dziesiąt kurhanów o różnorodnej metryce, od okresu neolitu aż po średnio-
wiecze. Najbardziej efektowne pod względem czytelności w krajobrazie jest 
cmentarzysko megalityczne liczące sześć grobowców i będące unikatem w tej 
części Polski. Są to grobowce w typie tzw. kujawskich, czyli wielkich kurha-
nów z obstawą kamienną, które powstały nawet ok. 2500 lat p.n.e. Największy 
z kurhanów, liczący 36 m długości i 9 m szerokości, został w całości przeba-
dany i obecnie być może zostaną podjęte kroki w kierunku jego rekonstrukcji. 
Mogiła ta odpowiednio opisana i oznakowana (kurhany znajdują się w środku 
lasu) mogłaby się stać bardzo ciekawą, a zarazem unikatową destynacją dla ar-
cheoturystów. Dodatkowym atutem zwiększającym atrakcyjność miejsca jest 
objęcie terenu, na którym istnieją kurhany, ochroną w postaci rezerwatu przy-
rody (las bukowy) oraz przeprowadzenie przez jego obszar niebieskiego szlaku 
pieszego biegnącego od Ząbkowic Śląskich do Henrykowa. 

Ścieżki dydaktyczne i szlaki archeologiczne na Dolnym Śląsku

Wśród sposobów zagospodarowania obiektów archeologicznych na potrzeby 
turystyki najpospolitsze jest ustawianie tablic informacyjnych przy tych obiek-
tach, a w razie ich większej liczby – tworzenie ścieżek dydaktycznych. Ścieżki 
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takie mogą w całości dotyczyć obiektów archeologicznych, a gdy są to stano-
wiska mniej wartościowe, aczkolwiek zawsze warte wyeksponowania, powin-
ny mieć charakter interdyscyplinarny (prezentacja rzeźby terenu, flory, fauny, 
zjawisk klimatycznych, innych stanowisk osadniczych itp.). Przykładami wy-
tyczonych na Dolnym Śląsku ścieżek edukacyjnych są stanowiska w Gilowie, 
Gniewkowie i na Zamkowej Górze. Pierwsze z nich to monumentalne i dobrze 
znane archeologom grodzisko, drugie to niewielki gród z okresu plemiennego, 
ostatni natomiast przykład dotyczy nieistniejącego zamku. Dotychczas na tych 
obiektach umieszczano jedynie kamienne tablice, stawiane tu jeszcze w okre-
sie PRL, zawierające jedynie nazwę i typ stanowiska oraz chronologię, która 
obecnie jest często uznawana za błędną.

W odległości ok. 2,5 km na zachód od miasta Niemcza znajduje się gro-
dzisko w Gilowie, które należy do największych obiektów archeologicznych  
na Dolnym Śląsku, gdyż jego powierzchnia wynosi ok. 5 ha. Lokalnie określa-
ne jest jako Przełęcz Tatarska. Regularne badania archeologiczne prowadzone  
od 1957 r. pozwoliły ustalić, że założenie należało do państwa wielkomorawskie-
go i funkcjonowało od ok. roku 890 do 910–915. Znaleziska odkrywane na tym 
terenie potwierdzają, że grodzisko jest koronnym dowodem ekspansji na północ 
Wielkomorawian, z czym przez długie lata nie zgadzała się rzesza naukowców. 
Stanowisko dostarczyło wielu unikatowych artefaktów oraz obiektów, które 
znacznie poszerzyły wiedzę archeologów. Jednak przez długie lata zagospoda-
rowanie grodziska polegało jedynie na stworzeniu dwóch miejsc, gdzie można 
było rozpalić ognisko. W roku 2007, czyli dopiero po 50 latach od rozpoczę-
cia badań, podjęto współpracę między archeologami a PTTK w Ząbkowicach 
Śląskich, co zaowocowało utworzeniem pierwszej na Dolnym Śląsku ścieżki 
dydaktycznej zlokalizowanej i dotyczącej w całości obiektu archeologicznego. 
Składa się ona z pięciu tablic zwierających wszystkie najważniejsze informacje 
na temat stanowiska. Teksty nie są zbyt długie, a użyty język jest zrozumiały  
dla zwykłego czytelnika, który nie jest w żadnym stopniu związany z archeolo-
gią lub historią. Na tablicach zaprezentowano również ryciny oraz zdjęcia przed-
stawiające pozostałości wałów obronnych, obiektów, a zwłaszcza najcenniej-
szych i najciekawszych artefaktów. Tablice rozstawiono wzdłuż ścieżek biegną-
cych przez grodzisko i wokół niego. Przełęcz Tatarska to teren bardzo atrakcyjny  
dla lubiących uprawiać turystykę pieszą, a ustawienie tam tablic informacyjnych 
dodatkowo podniosło wartość tego miejsca i umożliwiło jego percepcję dla po-
tencjalnych archeoturystów. Ścieżka dydaktyczna na grodzisku była potrzebna 
od dawna, gdyż stanowisko to jest jednym z punktów leżących na żółtym szlaku 
turystycznym biegnącym od Przeworna w kierunku Kalenicy. 

Drugi przykład wytyczonej na obiekcie archeologicznym ścieżki dydak-
tycznej dotyczy niewielkiego grodziska w Gniewkowie (dawniej Bolkowicach). 
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Leży ono nieopodal obu wspomnianych wsi, ok. 5 km na południe od miasta 
Jawor. Badania stacjonarne w tym miejscu odbyły się w latach 2007 i 2008. 
Gród jest niewielkim, datowanym na koniec IX–X wieku założeniem, które  
w bardzo czytelny sposób rysuje się w terenie. Prace archeologiczne na stano-
wisku dostarczyły znacznej wiedzy o grodzie i posłużyły do stworzenia ścieżki 
dydaktycznej. Przy realizacji tego projektu wzięli udział archeolodzy, jednak 
impuls do jego rozpoczęcia dała miejscowa ludność zamieszkała w Bolkowi-
cach. Ścieżka dydaktyczna stanęła na grodzisku w 2009 r. i wzbudziła niemałe 
zainteresowanie okolicznych społeczności, a także mediów. Mieszkańcy Bolko-
wic sami stworzyli drogę umożliwiającą dojście do grodziska oraz zamontowali 
na nim wykonane tablice, co znacznie obniżyło koszty całego przedsięwzięcia. 
Ścieżka dydaktyczna to cztery tablice, z których jedna dotyczy miejscowości 
Bolkowice, pozostałe natomiast opisują grodzisko. Podobnie jak w przypadku 
obiektu w Gilowie tutaj również znalazły się wiadomości na temat chronologii 
stanowiska, jego genezy, historii badań oraz najważniejszych zabytków. Stwo-
rzenie ścieżki przyniosło obopólne korzyści, gdyż archeolodzy mogli zaprezen-
tować zwykłym obywatelom swoje osiągnięcia, mieszkańcy mogą wypromować 
swoją miejscowość, a gmina może dodać kolejny element do listy atrakcji, jakie 
oferuje przyjezdnym. Przedsięwzięcie okazało się na tyle udane, że po pewnym 
czasie pojawiły się plany stworzenia kolejnych tablic dotyczących przyrody 
okolicy. Działacze nadleśnictwa jaworskiego podjęli się realizacji tego zadania  
i obecnie ścieżka jest już założeniem interdyscyplinarnym liczącym sześć tablic. 

Niedaleko od stanowiska w Gniewkowie znajdują się grody w Myślibo-
rzu. Jak podają różne witryny internetowe opisujące atrakcje tego regionu, 
znajduje się tam ścieżka archeologiczna długości 4 km, prowadząca przez 
obiekty obronne leżące na krawędzi Sudetów (m.in. www.dzpk.pl/addhtml/ce-
eik/ceeik_broszura.pdf). Jednak ścieżka ta nie jest w chwili obecnej fizycznie 
obecna w terenie – brak jest jakiejkolwiek infrastruktury w postaci tablic czy 
innych form prezentacji obiektów. 

Trzeci przykład dotyczący przystosowania do potrzeb turystyki sta-
nowisk archeologicznych odnosi się do pozostałości zamku na Górze Zam-
kowej. Jest to jeden z punktów należących do szlaku „Ścieżki Edukacyjnej  
po Przedgórzu Sudeckim” wytyczonej w roku 2005. Biegnie ona od Przełę-
czy Woliborskiej do Kamieńca Ząbkowickiego i obejmuje siedemnaście tablic 
informacyjnych, na których prezentowane są najciekawsze obiekty przyrodni-
cze, zabytki i historia mijanych miejscowości. Jedna z tablic umieszczona jest  
na Górze Zamkowej i opisuje w przystępny sposób historię i znaleziska pozyskane  
w tym miejscu. Na tej samej tablicy prezentowana jest budowa geologiczna 
Gór Sowich. Przykład ten pokazuje, że warto również tworzyć złożone ścieżki 
dydaktyczne, w których zagadnienia archeologiczne nie będą stanowiły głów-
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nej składowej, lecz będą istotną częścią prezentowanych informacji, przybliżając 
w ten sposób historię lub prahistorię zwiedzanego terenu. Postępowanie takie 
jest konieczne zwłaszcza w razie braku funduszy na stworzenie ścieżki dotyczą-
cej tylko i wyłącznie obiektu archeologicznego lub gdy przedsięwzięcie takie nie 
miałoby sensu ze względu na niewystarczający stan wiedzy o stanowisku. 

Poza ścieżkami dydaktycznymi jednym z liniowych elementów zagospo-
darowania dziedzictwa archeologicznego jest łączenie stanowisk w ramach 
szlaków archeologicznych. Na Dolnym Śląsku przykładami są wspomniane 
dwa szlaki na Ślęży, a także szlaki archeologiczne na Górnych Łużycach oraz 
wzdłuż doliny Baryczy aż po Wzgórza Trzebnickie. 

Przy zachodniej granicy Polski, w dorzeczu Nysy Łużyckiej, gdzie nie-
gdyś mieszkały słowiańskie plemiona Bieżuńczan i Milczan, znajdują się 
pozostałości grodów i nekropole sprzed ponad 1000 lat. Cztery grody, cmen-
tarzysko kurhanowe oraz ruiny średniowiecznego zamku zostały połączone 
turystycznym Szlakiem Grodzisk Słowiańskich i Średniowiecznych Zamków. 
Trasa oznaczona jest białymi kwadratami z czerwonym poprzecznym paskiem. 
Rozpoczyna się ona w Białogórzu, gdzie znajduje się cmentarzysko kurhano-
we liczące 167 średniowiecznych grobowców o metryce IX–X/XI-wiecznej. 
Niedaleko tego miejsca odkryte zostało grodzisko pochodzące z VIII–X/XI 
wieku. Stanowisko w Białogórzu wyposażone jest w rekonstrukcje kurhanów 
oraz tablice informacyjne. Dalej szlak prowadzi przez grodzisko w Niedowie 
(IX–XI w.), które jest najlepiej przebadanym grodem w regionie polskich Gór-
nych Łużyc. Niestety dziś obiekt jest zarośnięty krzewami, a jedynym elemen-
tem zagospodarowania jest tablica informacyjna u jego podnóża. Oprócz po-
tencjału w postaci dziedzictwa archeologicznego ma on walory krajobrazowe, 
gdyż z grodziska rozciąga się widok na okoliczne tereny. Kolejnym stanowi-
skiem na trasie jest miejscowość Zawidów z reliktami grodu z X–XII wieku 
oraz późniejszej wieży rycerskiej. Obiekt w żaden sposób nie jest zaopatrzony 
w informacje przydatne dla turystów. Dalszym przystankiem na omawianym 
szlaku jest grodzisko w Bratkowie (X–XI w.), które dziś w znacznej części 
uległo zniszczeniu w wyniku wykorzystywania majdanu jako pola uprawnego. 
Ostatnim stanowiskiem na trasie jest miejscowość Trzciniec, gdzie na szczycie 
stromego wzgórza wznoszą się ruiny zamku z XIII wieku.

Kolejny długodystansowy szlak archeologiczny został wyznaczony  
w północno-wschodniej części Dolnego Śląska. Oznaczony jest on kolorem 
niebieskim i liczy ponad 100 km. Łączy leżące wzdłuż rzeki Baryczy wcze-
snośredniowieczne grodziska. Trasa prowadzi od Wińska przez gród kaszte-
lański w Sądowlu do Wąsosza, a dalej przez grodzisko kultury łużyckiej w Kę-
dziach, zamek w Żmigrodzie i grodzisko w Żmigródku. Następnie wiedzie do 
grodziska w Szarzynie, gdzie wkracza na teren rezerwatu Stawy Milickie. We 
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wsi Niezgoda dociera do punktu widokowego, a dalej prowadzi przez Grabów-
kę, skąd pozwala dojść na Wzgórze Czarownic. Kolejny ciekawy odcinek bie-
gnie wzdłuż nieuregulowanej Baryczy od Sułowa do Milicza, przez grodzisko  
w Kaszowie. Od Milicza do Gądkowic szlak prowadzi wałem Baryczy, mijając 
grodzisko Chmielnik w Miliczu oraz miejsce po zamku w Nowym Grodzisku. 
Dalej biegnie w kierunku Wielkopolski. Niestety oprócz oznakowania trasy 
duża część obiektów nie posiada żadnej infrastruktury turystycznej, nawet  
w postaci tablic informacyjnych.

Rekonstrukcje obiektów archeologicznych i imprezy archeologiczne  
na Dolnym Śląsku

Najbardziej intrygującą i jednocześnie przyciągającą największą liczbę tury-
stów zainteresowanych archeologią jest forma prezentacji zabytków poprzez 
rekonstrukcje obiektów oraz przeprowadzanie pokazów, np. festynów, gdzie 
prezentowane są techniki produkcji i wyroby dawnego rzemiosła, odbywają 
się pokazy tańca, obrzędów.

Na terenie Dolnego Śląska brak jest obiektów zagospodarowanych w sposób 
podobny do najsłynniejszych stanowisk w Polsce, jednak w kilku przypadkach 
podjęto się prób dosyć efektownego wyeksponowania miejsc archeologicznych. 

Ciekawym przykładem tego typu działań są ekomuzea w Wietszycach 
i Tarchalicach. Idea ekomuzeum zakłada, że jest to „muzeum bez murów”. 
Ma to być placówka prezentująca w jednym miejscu dziedzictwo kulturowe, 
historię i przyrodę danego terenu. Uwaga turystów odwiedzających takie miej-
sce skupia się na wzajemnych interakcjach człowiek-przyroda (miejsce). Celem 
powoływania ekomuzeów jest ochrona budowli, zabytków i innych obiektów 
– zachowanie śladów przeszłości w krajobrazie w oryginalnym miejscu ich 
występowania (www.ekomuzea.eko.org.pl, 15.06.2011). 

Placówka w Wietszycach prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe re-
gionu, w tym w szerokim zakresie dziedzictwo archeologiczne. Podstawową 
atrakcją dla turystyki archeologicznej jest rekonstrukcja grodu Dziadoszan, 
plemienia zamieszkującego w średniowieczu te tereny. Na podstawie wyni-
ków badań archeologicznych przystąpiono do odtworzenia budowli. Zbudowa-
no wieżę bramną (wkrótce została rozebrana) oraz fragmenty wału. W planach 
organizatorów przedsięwzięcia jest zakończenie budowy grodu tak, aby wał 
zwieńczony ostrokołem objął cały teren boiska szkolnego. Wewnątrz grodu 
mają powstać dwie chaty i obiekty gospodarcze. Odwiedzający będą mogli 
podziwiać pracę różnych rzemieślników, np. garncarza lub odlewnika. W bu-
dynku dawnej szkoły mają się mieścić ekspozycja muzealna i schronisko (Ma-
linowska-Sypek, Sypek, Sukniewicz 2010). Na zrekonstruowanej części grodu 
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odbywa się organizowany co roku przez ekomuzeum festyn „Biesiada Dziado-
szan”. Można na nim podziwiać stanowiska prezentujące dawne zawody oraz 
sposoby wytwarzania różnych przedmiotów, zwłaszcza użytku codziennego. 
Pokazywane są m.in. zasady pracy zakładu kowalskiego, ceramicznego, tkac-
kiego i stolarskiego. Ponadto odbywają się pokazy bicia monet, słowiańskich 
tańców, strzelania z łuku oraz najbardziej efektowne rekonstrukcje bitew wo-
jów i rycerzy średniowiecznych. 

Drugim ekomuzeum, które promując dziedzictwo archeologiczne stymu-
luje rozwój archeoturystyki na Dolnym Śląsku, jest obiekt w Tarchalicach. To 
miejsce, gdzie znajduje się starożytna osada hutnicza odkryta przez niemieckich 
badaczy w roku 1903, na której terenie zachowały się doskonale ślady procesu 
metalurgicznego. W okresie PRL-u, w latach 1979–1990 odbywała się tu plene-
rowa impreza „Dymarki Dolnośląskie”. Najważniejszym punktem festynu było 
widowisko obrazujące sposób wytopu żelaza i życia codziennego rudników oraz 
ich rodzin. Po zmianie ustrojowej impreza została zarzucona aż do roku 2005. 
Wtedy to rozpoczęto projekt o nazwie „Żelazne korzenie Tarchalic”, który ma 
za zadanie przybliżyć turystom oraz społeczności lokalnej wiedzę o dokona-
nych tutaj odkryciach archeologicznych, przebiegu badań oraz o zagadnieniach 
bezpośrednio związanych z pradziejowym procesem metalurgii żelaza. Festyn 
archeologiczny odrodził się pod nazwą dymarki tarchalickie. Ma on przypomi-
nać o umiejętnościach tarchalickich dymarzy (hutników) i jednocześnie demon-
strować uczestnikom sposób konstruowania dymarki oraz zasady jej działania. 
Piknik archeologiczny przyciąga co roku znaczną liczbę turystów, wpływając  
w ten sposób na rozwój i dalszą promocję lokalnego produktu. Do trwałych efek-
tów działania ekomuzeum należy ścieżka archeologiczno-przyrodnicza, dobrze 
oznakowana tablicami informacyjnymi. Prowadzi ona przez starorzecza Odry,  
a jednym z przystanków jest starożytna osada hutników. 

Najlepszych przykładem tego, jak skutecznie przyciągają turystów rekon-
strukcje obiektów i festyny archeologiczne, była działalność na nieistniejącym 
już grodzie we Wrocławiu-Partynicach. Obiekt ten został stworzony w 2004 r. 
na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, w miejscu, gdzie nie znaj-
dowało się żadne stanowisko archeologiczne. Było to założenie dwuczłonowe 
składające się z grodu właściwego i podgrodzia. Znajdowały się tu m.in. repli-
ki wieży bramnej, dom wielmoży, budynki gospodarcze, świątynia. Elementy 
te zostały zbudowane na wzór budowli, jakie od IX do XI wieku powstały  
w różnych zakątkach ziem polskich i w sąsiednich krajach. Odtworzono je  
na podstawie wykopalisk archeologicznych. Brama grodu została zbudowana 
na wzór bramy z norweskiego grodu w Bergen, dom jednoizbowy nawiązy-
wał do obiektów z Wolina i Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, a budynek 
gospodarczy przedstawiał zabytek badany w Mikulczycach. Dom wielmoży 
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i brama wjazdowa na podgrodzie miały konotacje z konstrukcjami okrytymi 
w niedalekim Dobromierzu (Malinowska-Sypek, Sypek, Sukniewicz 2010). 
Gród na Partynicach funkcjonował w pełni od maja do października i oferował  
w tym czasie liczne atrakcje dla turystów oraz mieszkańców. Organizowane 
były tu żywe lekcje archeologii i historii. Odwiedzający mogli zobaczyć co-
dzienne życie mieszkańców średniowiecznego grodu – oprócz pokazów daw-
nych rzemiosł, m.in. mincerstwa, tkactwa, garncarstwa, można było przyjrzeć 
się sposobom przygotowywania posiłku, np. pieczenia podpłomyków. Naj-
większe rzesze turystów przyciągały pokazy walk. Z całej Polski, ale także 
z krajów ościennych przyjeżdżali przedstawiciele różnych grup zajmujących 
się rekonstrukcjami bitew i turniejów. Odbywały się tu walki między wojami, 
rycerzami, a także pokazy zdobywania grodu przez Rzymian. Jak się szacuje, 
gród odwiedzało w okresie od maja do września ok. 50 tys. osób. Niestety 
obiekt spłonął w dużej części w 2008 r. i zadecydowano o jego rozbiórce. Suk-
ces przedsięwzięcia był jednak tak duży, że powstają już plany zbudowania 
nowej repliki, o jeszcze większych rozmiarach, która będzie oferowała więcej 
atrakcji. Przykład Wrocławia-Partynic pokazuje, że zainteresowanie dziedzic-
twem archeologicznym stale rośnie, a odpowiednio umieszczone w krajobrazie 
elementy infrastruktury, połączone z dobrą promocją i ofertą dla zwiedzają-
cych, generują ruch turystyczny o znacznym natężeniu.

Wymieniając obiekty zrekonstruowane na Dolnym Śląsku, warto wspo-
mnieć o dwóch grodach na terenie miasta Lubin. Podobnie jak obiekt w Wiet-
szycach wiążą się one z plemieniem Dziadoszan. Jeden z obiektów powstał  
na terenie dawnego lotniska, a drugi dawnego amfiteatru. Warownie nie są 
wiernymi rekonstrukcjami istniejących kiedyś obiektów, lecz wolnymi wy-
obrażeniami, jak w średniowieczu mogły wyglądać założenia obronne. Grody 
jak na razie nie są szczególnie mocną atrakcją oferty turystycznej miasta. Tyl-
ko na większym z nich w trakcie Dni Lubina oraz festynów górniczych od-
bywają się inscenizacje i pokazy związane z epoką wczesnego średniowiecza 
(Malinowska-Sypek, Sypek, Sukniewicz 2010). 

Muzea jako atrakcja dla archeoturystyki Dolnego Śląska

Muzea archeologiczne obok festynów i innych imprez plenerowych są głów-
nym celem podróży osób uprawiających turystykę archeologiczną. Na Dol-
nym Śląsku znajdują się placówki, których całokształt działalności oraz ca-
łość prezentowanych ekspozycji wiąże się z dziedzictwem archeologicznym, 
np. Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Istnieją także obiekty, których 
aktywność związana jest z różnymi dziedzinami, przygotowują one rozmaite 
wystawy, wśród których te związane z dziedzictwem archeologicznym są bar-
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dzo istotne, np. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Ciekawą 
propozycją dla archeoturystów są muzea regionalne, znajdujące się w mniej-
szych miejscowościach i prezentujące zabytki z danego terenu. Przykładami 
mogą być tu opisane wcześniej Muzeum Ślężańskie czy Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze ze skansenem archeologicznym. 

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu stanowi obecnie oddział Mu-
zeum Miejskiego. Jest jedną z najstarszych placówek w Europie, gdyż jej po-
czątki sięgają roku 1815. Stanowi doskonały punkt startowy do zwiedzania 
zabytków archeologicznych Dolnego Śląska. Podstawową atrakcją muzeum 
jest ekspozycja stała pt. „Śląsk starożytny i średniowieczny”. Mieści się ona 
w trzech salach i podzielona jest według zakresu chronologicznego na: epo-
kę kamienia i wczesną epokę brązu, epokę brązu i epokę żelaza oraz epokę 
średniowiecza. Pierwsza część wystawy ilustruje postęp cywilizacyjny, jaki 
dokonywał się od chwili pojawienia się pierwszych hominidów na Śląsku (ok. 
500 tys. lat), który uchwytny jest w materiale archeologicznym. Można tu zo-
baczyć m.in. bardzo rzadko znajdowane w Polsce narzędzie zwane pięściakiem 
(z Konradówki) oraz słynną figurkę barana z Jordanowa Śląskiego. Drugą czę-
ścią ekspozycji jest wystawa ilustrująca życie ludzi od czasu kultury przedłu-
życkiej (ok. 1700 r. p.n.e.). Prezentowane są tu liczne wyroby z brązu i żelaza, 
m.in. siekierki, bransolety, naszyjniki i inne ozdoby. Poruszony jest także pro-
blem Celtów i zmian, jakie zaszły na Dolnym Śląsku za ich sprawą w zakre-
sie metalurgii, rolnictwa czy garncarstwa w IV/III i II w. p.n.e. Prezentowane 
są także najpiękniejsze znaleziska grobowe ze stanowisk Wrocław-Zakrzów 
oraz Opole-Gosławice. Oprócz gablot i tablic z informacjami znajdują się tu 
makiety, rekonstrukcje dymarki oraz pochówku konia i wojownika z okre-
su wędrówek ludów. Ostatnia sala zawiera zabytki z czasów średniowiecza,  
od momentu pojawienia się Słowian (VII w. n.e.) do początków miast i zamków 
(XII/XIII–XIV w. n.e.). Zaprezentowano tu m.in. uzbrojenie, ozdoby i przed-
mioty wymiany handlowej. Jednak najbardziej interesujące są rekonstrukcje 
fragmentu wału w technice hakowej oraz wnętrza słowiańskiej chaty. Jest to 
budowla naturalnych rozmiarów zawierająca pełne wyposażenie w sprzęty do-
mowe, przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia pracy. 

Muzeum oprócz stałej wystawy spełnia także inne funkcje. Między inny-
mi organizuje wystawy czasowe we współpracy z innymi muzeami i ośrodka-
mi naukowymi, przygotowuje prelekcje, pogadanki i praktyki dla uczniów oraz 
studentów, szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych, 
współpracuje ze szkolnictwem specjalnym, organizuje lekcje tematyczne i po-
kazy zabytków, prowadzi wykłady w szkołach i dla wycieczek zorganizowa-
nych. Ponadto angażuje się w działalność naukową (badania archeologiczne)  
i wydawniczą (rocznik „Silesia Antiqua”). 
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Muzeum Archeologiczne znajduje się w centrum Wrocławia, niedaleko 

ul. Kazimierza Wielkiego, będącej jedną z głównych arterii, oraz Rynku, który 
stanowi istotny punkt zwiedzania miasta. Ruch turystyczny w muzeum z roku 
na rok ulega jednak zmniejszeniu (ryc. 1). 

Ryc. 1. Ruch turystyczny w poszczególnych latach w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Król 2001.

W drugiej połowie lat 90., gdy muzeum stanowiło samodzielną placów-
kę, ruch turystyczny był znacznie większy. Związane było to z modernizacją 
wystaw i zajmowaniem atrakcyjnego budynku Pałacu Królewskiego, a także  
w dużym stopniu z większą aktywnością szkół, z których wycieczki częściej od-
wiedzały opisywane wystawy. Ponadto placówka stanowiła samodzielną organi-
zację, przez co dbała o swój intensywny rozwój. Rok 1997 przyniósł największą 
w pięcioleciu liczbę turystów, co jednak było związane ze zorganizowaniem cza-
sowej wystawy pt. „Owady lasów tropikalnych” (ryc. 1). Po roku 2000 Muzeum 
Archeologiczne przeniesiono do dawnego arsenału miejskiego. Budynek, choć 
stanowi bardzo atrakcyjny zabytek, jest nieco na uboczu w porównaniu z Pała-
cem Królewskim. Dla lat 2000–2007 brak jest danych dotyczących liczby od-
wiedzających, ponieważ placówka, stając się częścią Muzeum Miejskiego, prze-
stała dbać o regularne notowanie wielkości ruchu turystycznego. Obowiązek ten 
scedowano na protektora, który jednak rejestruje tylko ogólną frekwencję we 
wszystkich oddziałach. Powodów zmniejszającej się liczby turystów, co można 
prześledzić na podstawie danych od roku 2008 (ryc. 1), jest kilka. Jako jeden  
z najistotniejszych można podać brak nowoczesnej formy ekspozycji (np. w posta-
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ci pokazów multimedialnych). Społeczeństwo zainteresowane jest obecnie bar-
dziej dynamicznymi formami prezentacji, takimi jak opisane powyżej festyny. 
Turyści chcą nie tylko oglądać i odczytywać informacje, chcą również dotknąć, 
poczuć i współtworzyć prezentację np. poprzez archeologię eksperymentalną. 
Ludzie w dobie komputerów i nowoczesnych kin typu 3D lub 5D pragną przeżyć 
na własnej skórze. Niestety obecna forma ekspozycji w Muzeum Archeologicz-
nym we Wrocławiu uniemożliwia im ten model zwiedzania, a przez to wystawa 
jest mało atrakcyjna. Oczywiście dla archeoturystów pasjonatów ten tradycyjny 
model prezentacji jeszcze jest wystarczający, lecz można przypuszczać, że ich 
upodobania także z czasem ulegną zmianie. Mniejsza liczba turystów jest tak-
że wynikiem niewielkiej promocji Muzeum Archeologicznego oraz otwarciem  
w 2009 r. bardzo atrakcyjnej wystawy pt. „1000 lat Wrocławia” w Pałacu Kró-
lewskim. W układzie miesięcznym liczbę turystów można prześledzić na przy-
kładzie roku 2010 (ryc. 2). 

Atutami Muzeum Archeologicznego oprócz wartościowych zabytków są: 
posiadanie bardzo korzystnej lokalizacji w centrum stolicy Dolnego Śląska, 
umiejscowienie w zabytkowym budynku o ciekawej architekturze i historii,  
a także sąsiedztwo interesującej wystawy oddziału Muzeum Militariów, znajdu-
jącej się w tym samym obiekcie. Jednak brak modernizacji ekspozycji jest zapew-
ne głównym elementem, który zniechęca turystów do odwiedzania tego miejsca. 
Ponadto placówka nie rozwija się tak dynamicznie jak wcześniej ze względu na 
odebranie jej statusu samodzielnej organizacji, a przez to części funduszy.

Ryc. 2. Ruch turystyczny w poszczególnych miesiącach w 2010 r. w Muzeum Archeologicznym 
we Wrocławiu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Muzeum Arche-
ologiczne we Wrocławiu.
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Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Głogowie to obiekt umiejsco-

wiony na uboczu w porównaniu z opisanym wrocławskim muzeum. Jednak 
jego działalność jest bardzo prężna, gdyż nie ogranicza się do prezentacji 
dziedzictwa archeologicznego, lecz obejmuje współpracę na różnych płasz-
czyznach z wieloma instytucjami lokalnymi i krajowymi. Oprócz archeologii 
placówka zajmuje się zagadnieniami muzealnictwa, historii, etnologii, sztuki 
i numizmatyki (znajduje się tu jeden z najliczniejszych skarbów monet znale-
ziony w roku 1987). Wystawy stałe prezentujące dziedzictwo archeologiczne 
dotyczą obrony Głogowa w 1109 r. oraz prezentacji grobów kultury łużyckiej. 
Głównym elementem pierwszej z nich jest makieta ilustrująca oblężenie miasta,  
na której pokazana jest również próba rekonstrukcji grodu głogowskiego. 
Ponadto można zobaczyć obiekty odkryte na grodzisku w czasie badań ar-
cheologicznych, pochodzące z X–XII wieku. Druga ekspozycja prezentuje 
różnorodność zwyczajów pogrzebowych w epoce brązu i na początku epo-
ki żelaza. Wykonano rekonstrukcje wybranych typów grobów odkrytych  
w trakcie badań archeologicznych na czterech cmentarzyskach kultury łużyckiej  
(m.in. w Chociemyśli, Jaroszowce).

Oprócz działalności wystawienniczej i badawczej muzeum podejmuje się 
organizacji konferencji, konkursów i wykładów. Ponadto prowadzi działalność 
wydawniczą i zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjno-populary-
zatorską. Ma to odzwierciedlenie w licznych lekcjach muzealnych, w których 
uczestniczy spora liczba osób (tab. 2).

Tab. 2. Liczba lekcji muzealnych i osób w nich uczestniczących w Muzeum Archeologiczno-
Historycznym w Głogowie

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Liczba lekcji - 77 49 - 95 66
Liczba uczestników - 2031 1232 - 2128 1434

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Muzeum Histo-
ryczno-Archeologiczne w Głogowie.

Znaczna część lekcji muzealnych dotyczy zagadnień archeologicznych, 
np. początków człowieka czy największych odkryć archeologicznych w Polsce 
i na świecie. Ruch turystyczny w ostatnich latach w muzeum zwiększył się, co 
dobrze wróży dla rozwoju placówki (ryc. 3). 

Muzeum w Głogowie na prośbę instytucji lub osób zainteresowanych 
organizuje także wykłady na terenie prowadzonych wykopalisk. Z oferty tej 
czasami korzystają np. zakłady pracy. 
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Ryc. 3. Ruch turystyczny w latach 2005–2010 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym  
w Głogowie

 

 

 

 

 

 

8183

11157

9214

12279

13812

11668

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

411

623
684

914

1251

994

799 801
933

752

1112

619

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

st
yc
ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie
ci
eń m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

sie
rp
ie
ń

w
rz
es
ie
ń

pa
źd
zi
er
ni
k

lis
to
pa

d

gr
ud

zi
eń

26321
24377

41418

21941 22437

13067
11348 9893

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1995 1996 1997 1998 1999 … 2008 2009 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Muzeum Histo-
ryczno-Archeologiczne w Głogowie.

Podsumowanie

Turystyka archeologiczna to w naszym kraju nadal słabo rozwinięta dziedzi-
na turystyki kulturowej, zarówno na poziomie zagospodarowania, jak i prac 
badawczych dotyczących tego zagadnienia. Tymczasem dziedzictwo arche-
ologiczne stanowi jeden z najcenniejszych i najliczniejszych walorów kul-
turowych Polski, a Dolny Śląsk zajmuje w tej klasyfikacji pierwsze miejsce 
wśród regionów. Kraina ta obfituje w zabytki archeologiczne, gdyż stanowiła 
miejsce styku różnego rodzaju kultur archeologicznych na przestrzeni tysiąc-
leci. Predestynuje więc dziś do miana miejsca o najlepszych walorach dzie-
dzictwa archeologicznego w Polsce. Oprócz tego, że znajduje się tu najwięcej 
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, są także miej-
sca, które uznaje się za najstarsze w naszym kraju, np. najstarsze ślady poby-
tu hominidów (Trzebnica), najstarsze muzeum (Wrocław), najstarszy zamek 
(Wleń) czy prawdopodobnie najstarszy kościół (Gromnik). Liczne są także po-
mniejsze stanowiska, które świadczą o potencjale naszego regionu, zwłaszcza 
grodziska, ale także kurhany czy miejsca wytwórczości. Niestety na Dolnym 
Śląsku brak jest popularnych obecnie form dynamicznej prezentacji dziedzic-
twa archeologicznego dla turystów w rodzaju znanych w całej Polsce festi-
wali czy pikników archeologicznych. Inicjatywy takie podejmowane są raczej  
w mniejszej, lokalnej skali (Lubin, Wietszyce). Ponadto mimo istnienia Mu-
zeum Archeologicznego we Wrocławiu i lokalnych placówek prezentujących 
zabytki brak jest ekspozycji, która byłaby w swojej formie i treści nowoczesna, 
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a przez to generująca większy ruch turystyczny. Infrastruktura turystyczna na 
stanowiskach archeologicznych Dolnego Śląska jest raczej uboga, choć poten-
cjał jej rozwoju jest bardzo duży (tab. 3). 

Tab. 3. Wybrane miejscowości atrakcyjne dla turystyki archeologicznej na Dolnym Śląsku

Miejscowość Gmina Powiat Opis/Zagospodarowanie

Będkowice Sobótka wrocławski

Gród (IX–XI w.) i cmentarzysko kurhanowe (VIII
–IX w.) objęte rezerwatem archeologicznym, rekon-
strukcje bramy wjazdowej, palisady, dwóch chat 
i studni, miejsce rekreacji i tablice informacyjne

Białogórze Zgorzelec zgorzelecki

Gród (VIII–X/XI w.) i cmentarzysko kur-
hanowe (IX–X/XI w.), rekonstrukcje kur-
hanów i tablice informacyjne, szlak ar-
cheologiczny i inne turystyczne

Bratków Bogatynia zgorzelecki Gród (X–XI w.), szlak archeologiczny
Długopole 
Górne

Między-
lesie kłodzki Gród (X–XI w.), jedyny wczesnośredniowiecz-

ny gród na ziemi kłodzkiej, szlak turystyczny

Gilów Niemcza dzierżo-
niowski

Grodzisko (IX–X w.) państwa wielkomo-
rawskiego, ścieżka dydaktyczna, miej-
sca rekreacji, szlaki turystyczne

Głogów Głogów głogowski Muzeum Archeologiczno-Historyczne, re-
likty kościoła romańskiego (poł. XI w.)

Gniewków Dobromierz świdnicki Grodzisko (IX–X w.), ścieżka dydaktyczna
Gniewoszów Międzylesie kłodzki Ruiny zamku Szczerba, szlak turystyczny

Grodziszcze Świdnica świdnicki Grodzisko (IX–X–XI/XII w.), przypuszczenie, 
że to ruiny grodu kasztelańskiego Gramolin

Gromnik Przeworno strzeliński

Grodzisko z fazami kultury łużyckiej (VIII–V 
w. p.n.e.) i wczesnośredniowieczną (IX–X w.), 
prawdopodobne relikty rotundy, wieża wi-
dokowa w budowie, szlaki turystyczne

Jelenia Góra Jelenia 
Góra

jelenio-
górski

Gród plemienny (ok. VIII w.) w Grabarach, Mu-
zeum Karkonoskie ze skansenem archeologicznym 
– rekonstrukcje średniowiecznego pieca do wytopu 
szkła, wylot szybu górniczego; szlaki turystyczne

Karpacz Karpacz jelenio-
górski

Kościół Wang – jedna z najstarszych budowli drew-
nianych w Europie typu stave, zbudowany na prze-
łomie XII/XIII w., sprowadzony z Norwegii w XIX 
w., udostępniony do zwiedzania; szlaki turystyczne

Kędzie Żmigród trzebnicki Grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne, szlak archeologiczny

Kochanów Kamienna 
Góra

kamien-
nogórski

Średniowieczny stół sędziowski z krzesła-
mi wykonany z kamiennych bloków, unikat 
na skalę europejską; szlak turystyczny

Legnica Legnica legnicki Relikty kaplicy i zamku z pocz. 
XIII w., szlaki turystyczne

Lubin Lubin lubiński Rekonstrukcje dwóch grodów średnio-
wiecznych, festyn archeologiczny
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Mierczyce Wądroże 
Wielkie jaworski Grodzisko z epoki żelaza (VII w. p.n.e.)  

i wczesnego średniowiecza (VIII–X w.)

Milicz Milicz milicki Grodzisko kasztelańskie Chmielnik (X–XIII 
w.), szlak archeologiczny, szlak turystyczny

Myślibórz Paszowice jaworski
Dwa grodziska z wczesnej epoki że-
laza (VIII w. p.n.e.) i wczesnego śre-
dniowiecza, szlak archeologiczny

Niedów Zgorzelec zgorzelecki Grodzisko (IX–XI w.), tablica infor-
macyjna, szlak archeologiczny

Piotrowice Męcinka jaworski Grodzisko wczesnośredniowieczne

Piotrowice 
Polskie Ciepłowody ząbkowicki

Cmentarzysko kurhanowe od okresu neo-
litu do wczesnego średniowiecza, szla-
ki turystyczne, rezerwat przyrody

Rokitnica Złotoryja złotoryjski Grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne i ruiny zamku (XIII w.)

Ryczyn Wielki Oława oławski
Relikty dwóch średniowiecznych obiek-
tów obronnych: grodzisko z IX w. i 
gród stożkowaty z XII–XIV w.

Rzymówka Złotoryja złotoryjski Grodzisko (IX–X i XI–XII w.), tablice informacyjne

Sobótka Sobótka wrocławski Muzeum Ślężańskie, rzeźby kul-
towe, szlaki turystyczne

Ślęża Kobierzyce wrocławski

Grodzisko na stoku Ślęży, rzeźby kultowe, 
wały kamienne, szlaki archeologiczne i inne 
turystyczne, wieża widokowa, krzyże pokutne, 
miejsca z oznaczeniami ukośnym krzyżem 

Tarchalice Wołów wołowski

Osada hutników (II w. p.n.e. – IV w. n.e.), dzia-
łalność ekomuzeum, m.in. festyn archeologicz-
ny „Dymarki Tarchalickie” („Żelazna Wieś”) 
oraz ścieżka archeologiczno-przyrodnicza

Trzebnica – 
Winna Góra Trzebnica trzebnicki Najstarsze ślady pobytu homo heidelbergen-

sis na ziemiach polskich (ok. 500 tys. lat)

Wałbrzych – 
Stary Książ Wałbrzych wałbrzyski

Grodzisko wczesnośredniowieczne (IX–X w.) 
należące do państwa wielkomorawskiego, ruiny 
romantycznego zamku, szlaki turystyczne

Wietszyce Pęcław głogowski
Rekonstrukcja grodu Dziadoszan (IX w.), dzia-
łalność ekomuzeum, festyn archeologiczny 
„Biesiada Dziadoszan”, szlaki turystyczne

Wleń Wleń lwówecki Ruiny najstarszego zamku w Polsce (XII w.)

Wrocław Wrocław wrocławski

Muzeum Archeologiczne, relikty trzech gro-
dów: Osobowice (dwa grody X–VI w. p.n.e.) 
i Ostrów Tumski (X–XI w.), relikty katedry 
romańskiej i zamku piastowskiego – kaplica 
św. Marcina (XIII w.), szlaki turystyczne

Zawidów Zawidów zgorzelecki Grodzisko (X–XII w.), szlak archeologiczny

Żmigródek Żmigród trzebnicki Grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne, szlak archeologiczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gąssowski, Kempisty 1973, Malinowska-Sypek, 
Sypek, Sukniewicz 2010, Polska mapa archeologiczna 2007, Załącznik do odznaki krajoznaw-
czej PTTK 2010 (15.06.2011). 
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Wzrost zagospodarowania służącego turystyce archeologicznej widać w po-

wstających z inicjatyw lokalnych ścieżkach dydaktycznych (Gilów, Gniewków) 
czy szlakach archeologicznych (Górne Łużyce). Ponadto w niektórych miejscach 
tworzy się elementy bardziej trwałe, które posłużą wyeksponowaniu także innych 
walorów danego miejsca, np. widokowych przez budowę wieży na Gromniku. 
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Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

„krAjobrAz po bitwie”.  
niewykorzyStAny potencjAł turyStyczny pól bitew 
nA przykłADzie wojen śląSkich

Koniec bitwy zwiastujący rozstrzygnięcie jakiegoś konfliktu jest jednocześnie 
początkiem zupełnie innej historii. Śmierć i zniszczenie decydują o losach 
państw i narodów, nierzadko również jednostek ludzkich. To, co kształtuje losy 
ludzkie, nie pozostaje obojętnym wobec przestrzeni. I to nie tylko w sensie 
zmieniającej się topografii miejsc, lecz przede wszystkim ich znaczenia, sym-
boliki, swoistego genius loci. Pola bitew rozsiane na całym świecie, uświęcone 
krwią poległych, są zapisem ludzkich ambicji, dążeń, aspiracji kształtowania 
świata wedle wspólnych, ale i partykularnych celów. 

Turystyka od stuleci korzysta z dziedzictwa historii militarnej świata. 
Najważniejsze zamki, twierdze, pola bitew wchodziły w skład prestiżowych 
szlaków kulturowej edukacji aspirujących do miana wszechstronnie wykształ-
conych Europejczyków epoki Grand Tour. Spośród wymienionego historycz-
nego dziedzictwa specyficznym walorem turystycznym są pola bitew. Rzadko 
po latach zachowują się materialne ślady toczonych dawniej potyczek: obró-
cone w perzynę miasta i wsie odbudowują się − niekiedy o militarnych zma-
ganiach świadczą ledwo zachowane w krajobrazie szańce, okopy, stanowiska 
strzeleckie, w czasach nowożytnych również groby lub cmentarze poległych. 
Pamięć historyczna wymaga w tym wypadku „unaocznienia”, najczęściej  
w postaci upamiętnień, pomników czy tablic pamiątkowych. W tych przypad-
kach, gdy pole bitwy pozostaje z boku, poza nurtem przemian społeczno-go-
spodarczych i jednocześnie z dala od siedzib ludzkich, kępa drzew, ugór, ruina 
upamiętnienia zdają się potwierdzać brak perspektyw dla tego typu miejsc, 
ich bezużyteczność. Spośród nich tylko niektóre uniknęły tego losu. Ich wy-
jątkowość polegała na tym, że zawierały w sobie potencjalnie potężny bagaż 
ideologiczny (np. Grunwald/Tannenberg). 

W artykule przedmiotem zainteresowania autorów jest potencjał tury-
styczny, a właściwie jego wykorzystanie na cele turystyczne, pól bitewnych 
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trzech tzw. wojen śląskich (1740−1742, 1744−1745, 1756−1763). Skupiono się 
na identyfikacji miejsc wyznaczających przestrzenne ramy konfliktu, ważnych 
z punktu widzenia jego rozstrzygnięcia i późniejszych losów Śląska, starając 
się jednocześnie umiejscowić je w przestrzeni turystycznej i krajoznawczej re-
gionu. W końcu dokonano próby zarysu, przybliżenia1 źródła ich odmiennego 
traktowania po polskiej, czeskiej i niemieckiej stronie granicy. 

Praca opiera się na różnorodnej literaturze przedmiotu, dotyczącej za-
równo teoretycznych, jak i historycznych aspektów analizowanego problemu, 
odnoszących się do wojen śląskich oraz rozwoju wybranych dziedzin turystyki 
i krajoznawstwa na Śląsku. Spośród wielu opracowań dotyczących turystycz-
nego wykorzystania pół bitewnych na szczególną uwagę zasługuje War and 
Thanatourism. Waterloo 1815−1914 (Seaton 1999), w którym wykorzystany 
model McCanella doskonale ukazuje czasoprzestrzenne i funkcjonalne aspek-
ty rozwoju ponoć pierwszej i pierwszorzędnej tego typu atrakcji, Waterloo. 
Z kolei literatura na temat wojen śląskich w języku polskim jest mniej niż 
skromna. Wynika to z faktu, że austriacka czy niemiecka historia Śląska, poza 
nielicznymi wyjątkami, nie ma wiele wspólnego z historią Polski. Ponadto, 
jak słusznie zauważa Maroń (1991), Fryderyk II ma w Polsce wyjątkowo złą 
prasę, stąd pisanie o nim w kategoriach pozytywnych dla wielu było/może być 
barierą nie do przekroczenia. 

Skorzystano również z historycznych i współczesnych materiałów karto-
graficznych, w tym niemieckich map topograficznych 1 : 25 000 (Messtischblatt) 
w celu określenia, w jaki sposób upamiętniano, a w pewnym sensie kreowano, 
przestrzeń historyczną pól bitewnych i co po tej kreacji dotrwało do czasów 
współczesnych. Przeprowadzono także badania terenowe oraz przygotowano 
dokumentację fotograficzną, w części zamieszczoną poniżej. 

Turystyka pól bitewnych 

Turystyka pól bitewnych (battlefield tourism) w literaturze światowej jedno-
znacznie uznawana jest za element dark tourism lub tanatoturystyki (por. Fo-
ley, Lennon 1996, Slade 2003, Dunkley, Morgan, Westwood 2011). Należy się 
zgodzić z Tanasiem (2008), że w języku polskim ten pierwszy termin nieszcze-
gólnie dobrze brzmi, gdyż proste tłumaczenie − ciemna, czarna turystyka, bez 
wyjaśnienia genezy, może prowadzić do fałszywych skojarzeń (np. z turystyką 

1 Autorzy starają się wskazać zróżnicowane, możliwe (prawdopodobne) przyczyny odmien-
nego podejścia do historii, upamiętniania miejsc związanych z wojnami śląskimi, nie roz-
strzygając jednakże ich rangi i rzeczywistego wpływu na dzisiejszy stan zachowania pól 
bitewnych i turystyki w oparciu o nie. W opinii autorów wymagałoby to szerszych badań 
socjologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu, określenia ich stanowiska 
wobec odległej i nie zawsze uznawanej za własną historii regionu. 
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„spod ciemnej gwiazdy” czy nawet, jak wskazuje Tanaś (2008), z satanizmem) 
i negatywnych odczuć czy ocen. Paradoksalnie ten kontekst ma swoje uzasad-
nienie. W pierwotnej wersji pojęcie to, przedstawione przez Foleya i Lennona 
(1996), opisywało w pewnym sensie niezdrowe zainteresowanie, a nawet zafa-
scynowanie śmiercią czy umieraniem jako motywacji pewnej grupy turystów. 
W tym kontekście termin morbido tourism, zaproponowany przez Bloma, staje 
się zrozumiały (por. Stone, Sharpley 2008).

Ze względów przedstawionych wcześniej termin tanatoturystyka (tha-
natourism) wydaje się bardziej użyteczny/pomocny. Oznacza on podróże, 
których jedyną lub istotną motywacją jest realne lub symboliczne obcowanie 
ze śmiercią (por. Seaton 1999, Slade 2003, Tanaś 2008). Seaton wylicza pięć 
typów tanatoturystyki, a z charakterystyki tej typologii wynika, że turysty-
ka (szlakiem) pól bitewnych zalicza się do drugiej i piątej kategorii: podróży 
do miejsc indywidualnej lub zbiorowej/masowej śmierci oraz podróży w celu 
uczestniczenia lub oglądania inscenizacji śmierci (w tym wypadku insceniza-
cji bitew). Rosnąca popularność tanatoturystyki, w tym interesującej nas tutaj 
turystyki pól bitew, ma niejasną, nieustaloną, aczkolwiek zróżnicowaną gene-
zę. Wśród istotnych czynników na pewno należy wskazać politykę, ideologię, 
a także widowiskowość odtworzeń/inscenizacji wielkich bitew.

Dodatkowo, jeśli uznamy pole bitwy za swego rodzaju cmentarz (a niejed-
nokrotnie tak jest w rzeczywistości), to należy wziąć pod uwagę także wpływ, 
jaki wywarł na tą formę turystyki kult grobów2. Pojawił się on w końcu XVIII 
wieku, a rozpowszechnił w XIX − w tym samym wieku, w którym zaczęła 
się rozwijać turystyka pól bitewnych. Nie przesądzając o sile tych zależności, 
związki z kultem grobów wydają się pewne.

Jakkolwiek trafne są stwierdzenia/rozważania wskazanych autorów, to w 
takim ujęciu nie wszystkie aspekty battlefield tourism zostały uwzględnione. 
Śmierć jest tylko jednym elementem bitwy, choć może najbardziej dobitnym/
ludzkim. Prócz tego czynnikami przyciągającymi turystów są: infrastruktura 
militarna (budowle, szańce, umocnienia itp.), historia i mitologia bitwy, jej fak-
tyczny przebieg (przeszłość, historia) i inscenizacja (teraźniejszość, spektakl). 
Ponadto upamiętnienia, cmentarze wojenne oraz muzea, choć także związane 
z tanatoturystyką, mogą budzić zainteresowanie z pominięciem lub bez szcze-
gólnego nacisku na śmierć czy umieranie. Nie można z góry przyjąć, że ktoś 
jest zainteresowany tanatoturystyką tylko dlatego, że pojawił się w miejscu 
związanym ze śmiercią/umieraniem (Slade 2003).

2 O historii umierania i śmierci pisze interesująco Ariès (2007). Obalając wiele mitów naro-
słych np. wokół umierania jako zjawiska społecznego czy roli i miejsca cmentarzy, pokazu-
je, że zwyczaj na odwiedzanie grobów, w tym np. 1 listopada, zestaw rytuałów i przekonań 
z tym związanych, liczy niewiele ponad 200 lat i ma genezę laicką.
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Rekapitulując, należy po prostu uznać turystykę (szlakiem) pól bitewnych, 
zaliczaną do tzw. turystyki militarnej (warfare tourism), za element turystyki 
kulturowej (cultural tourism) lub turystyki dziedzictwa (heritage tourism). Tak 
usytuowana turystyka pól bitewnych, w szerokim ujęciu, jest formą turystyki 
rozwijającą się w oparciu o różne artefakty, zjawiska i idee, związane z pro-
wadzeniem działań wojennych. Dunkley, Morgan, Westwood (2011, s. 860) 
jako jej podstawowe atrakcje, poza polami bitew, wymieniają: upamiętnienia 
wojenne, muzea wojenne oraz „doświadczenia wojenne” (war experiences)3  
i inscenizacje bitew/działań wojennych (battle re-enactments). 

Zagospodarowanie turystyczne pól bitew nastręcza określonych trudno-
ści. Część z nich wynika ze znaczenia przypisywanego miejscom uświęconym 
krwią poległych, wynikającego z czysto ludzkiej empatii i potrzeby upamięt-
nienia cierpienia i śmierci poległych. Sposób upamiętniania miejsc bitew to 
także rezultat przemyślanej polityki historycznej (por. Ashplant, Dawson, Ro-
per 2000), traktującej wyobrażenie o określonym wydarzeniu historycznym 
jako o jednym z elementów kolektywnej pamięci narodu i jednocześnie jako 
narzędzia kształtowania tejże pamięci i tożsamości. Pamięć ta należy do źródeł 
tożsamości narodowej, do niedawna również4 postaw obywatelskich, wzorców 
patriotyzmu, bohaterstwa, poświęcenia. Dunkley, Morgan, Westwood (2011, 
s. 861, za: Schwenkel 2009) podają, że pamięć kolektywna jest nierozerwalnie 
związana z miejscami stanowiącymi symboliczne łączniki przeszłości z te-
raźniejszością, a także sposobem ich kultywowania w przestrzeni społecznej, 
politycznej i kulturowej. 

Równolegle do mnogości interpretacji znaczenia pól bitewnych proble-
mem czysto technicznym, acz istotnym z punktu widzenia zagospodarowania 
pól bitewnych, jest przestrzenna niepewność lokalizacji bądź jej rozproszenie. 
Wynika to z charakteru taktyki militarnej realizowanej w określonych okre-
sach historycznych, a także braku lub niewiarygodności źródeł historycznych 
i/lub polityki. 

 O ile struktury budowlane łatwo koncentrują uwagę turysty na sobie,  
o tyle przestrzeń geograficzna bitwy, często przez lata przekształcana, niejako 
więc przypadkowa, a często mało spektakularna, nie pozwala na proste za-
mknięcie w ramach jednego produktu turystycznego. Przypadkowa lokaliza-
cja upamiętnień lub infrastruktury tylko dla zwiększenia dostępności wydaje 
się kłócić z postulatem autentyczności dziedzictwa oferowanego w turystyce 

3 Rozumiane jako historia (obiektywna) i historia prywatna, doświadczenia i wspomnienia uczest-
ników, a także wyobrażenia i legendy, którymi obrasta z czasem każde tego typu wydarzenie.

4 We współczesnym świecie relatywizowanych i podważanych wartości trudno osądzić, w ja-
kim stopniu miejsca, takie jak pola bitew, są nadal źródłem wzorców kulturowych, zwłasz-
cza w odniesieniu do wydarzeń odległych w czasie, z którymi nie łączą współczesnych 
bezpośredni antenaci. 
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kulturowej. Podobnie dyskusyjny jest proces wybierania konkretnego miejsca 
na polu bitwy jako tego, które będzie „reprezentować” w przyszłości bitwę i jej 
miejsce. Przykład dochodzenia do tego, co dziś jest znane jako miejsce bitwy 
pod Waterloo, ścieranie się prywatnych, grupowych i narodowych interesów, 
opisuje Seaton (1999). W tym świetle ważną rolę w niejako ucieleśnieniu czy 
zmaterializowaniu pola bitwy mogą odgrywać badania archeologiczne. Prowa-
dzone są nie tylko w celu odnalezienia na pobojowisku militarnych artefaktów, 
lecz także grobów poległych, pozwalających na konkretną personifikację bi-
tewnych doświadczeń. Badania takie rzadko są spektakularne i przynoszą nie-
współmierne − w stosunku do nakładów − wyniki pracy, stąd nie są popularne 
w środowisku archeologów, stając się raczej domeną kolekcjonerów i poszu-
kiwaczy skarbów, co ma konsekwencje zarówno w zachowaniu i udokumen-
towaniu potencjalnych stanowisk archeologicznych, jak i szerszym i naukowo 
potwierdzonym popularyzowaniu ich materialnych i symbolicznych treści5. 
Niszowe zainteresowanie nimi w pewnej mierze przekłada się na ograniczony 
lub jednowymiarowy sposób turystycznego zagospodarowania pól bitew. 

Uczestnictwo w turystyce pól bitewnych potencjalnie może wynikać z in-
dywidualnych, rodzinnych przesłanek (bitwa jako element rodzinnej, bliskiej 
historii), a więc przybiera charakter osobistego, wręcz intymnego przeżycia. 
Jak podają Dunkley, Morgan, Westwood (2011), powołując się na badania 
przeprowadzone na grupie uczestników turystycznego programu szlakiem pól 
bitewnych I wojny światowej, powodem zainteresowania turystyką bitewną 
mogą być również: poczucie moralnego obowiązku pamięci o istotach ludzkich 
i ich poświęceniu, którym zawdzięczamy kształt współczesnego świata, chęć 
doświadczenia związku z bohaterami i przełomowymi czasami, w których ist-
niały wielkie wartości, za które warto było oddać życie, i wreszcie chęć uczest-
nictwa w turystyce potwierdzającej naszą wiedzę o historii regionu, narodu 
czy państwa (a więc i tożsamość). Ponadto uczestnictwo w battlefield tourism 
może być obowiązkiem wynikającym ze szkolnego programu nauczania, czyli 
jest elementem polityki historycznej państwa. W każdym z tych przypadków 
inne mogą stać się oczekiwania turystów wobec upamiętnień oraz infrastruk-
tury turystycznej pól bitewnych. 

5 O problemach współczesnej archeologii pól bitew pisze obszernie Zawadzki w niepubliko-
wanej pracy Archeologia pól bitewnych − próba syntezy (2010). Zwraca uwagę na przyczyny 
braku lub nikłego zainteresowania środowiska archeologów polami bitew, zwłaszcza z czasów 
nowożytnych, a sprzed I wojny światowej, konieczność zweryfikowania przydatności trady-
cyjnej metodyki badań archeologicznych w odniesieniu do pól bitewnych i stworzenia nowej  
z wykorzystaniem wykrywaczy metali. Ponadto zauważa wiele zagrożeń (nie pomijając jed-
nak korzyści) związanych z działaniem środowisk rekonstrukcyjnych w zakresie popularyza-
cji wiedzy na temat historycznych kampanii wojennych (rozpatrywanych zarówno w odnie-
sieniu do pojedynczych bitew, jak i w szerszym kontekście politycznego konfliktu). 
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Pola bitewne wojen śląskich

Tak zwane wojny śląskie, czyli konflikty zbrojne o władanie Śląskiem, w któ-
rych walczyły przede wszystkim Austria i Prusy, toczyły się, z przerwami,  
w latach 1740−1763. Wojny te mogły przynieść różne, wręcz skrajnie odmienne 
efekty (np. rozbiór Austrii w 1742 r. czy rozbiór Prus na przełomie 1759/1760). 
Jednak ostateczny rozkład sił i zasięg władzy po ich zakończeniu pozostał taki 
jak w końcu I wojny śląskiej w roku 1742: Fryderyk II Wielki przejął prawie 
cały Śląsk oraz hrabstwo kłodzkie, a w rękach Marii Teresy pozostały połu-
dniowo-wschodnie skrawki regionu, zwanego później Śląskiem Austriackim.

Tab. 1. Pola bitew wojen śląskich

Lp. Miejsce bitwy Data Kraj/region
1 Małujowice (Mollwitz)* 10.04.1741 Śląsk
2 Chotusice 17.05.1742 Czechy
3 Pławnica (Plomnitz) / Bystrzyca Kłodzka 14.02.1745 Śląsk
4 Kamienna Góra (Landeshut)* 22.05.1745 Śląsk
5 Dobromierz (Hohenfriedberg)* 04.06.1745 Śląsk
6 Henryków Lubański (Katholisch Hennersdorf) 23.11.1745 Śląsk
7 Kotliska (Kesselsdorf) 15.12.1745 Saksonia
8 Lowosice (Lobositz) 01.10.1756 Czechy
9 Liberec (Reichenberg) 21.04.1757 Czechy
10 Praga (Prag) 06.05.1757 Czechy
11 Gross Jägersdorf 30.08.1757 Prusy Wschodnie
12 Kolin 30.08.1757 Czechy
13 Zgorzelec-Ujazd (Goerlitz-Moys) 07.10.1757 Śląsk
14 Rossbach 05.11.1757 Saksonia
15 Wrocław (Breslau) 22.11.1757 Śląsk
16 Lutynia (Leuthen)* 05.12.1757 Śląsk
17 Domašov (Domstadtl) 30.06.1758 Morawy/Czechy
18 Sarbinowo (Zorndorf) 25.08.1758 Brandenburgia
19 Hochkirch (Bukecy) 14.10.1758 Saksonia
20 Kunowice (Kunersdorf) 12.08.1759 Brandenburgia
21 Kamienna Góra (Landeshut) * 23.06.1760 Śląsk
22 Legnica (Liegnitz) 15.08.1760 Śląsk
23 Torgau (Torgawa) 03.11.1760 Saksonia
24 Struga (Adelbach) 06.07.1762 Śląsk
25 Burkatów (Burkersdorf) 21.07.1762 Śląsk
26 Dzierżoniów (Reichenbach) 16.08.1762 Śląsk
27 Freiberg 29.10.1762 Saksonia

* Pola bitew szczegółowo analizowane w opracowaniu.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bahlcke 2001, Czapliński 2002, Wrzesiński 2006, 
Galas i Galas 2004, Primke, Szczerpa, Szczerpa 2010.
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Popularna nazwa konfliktu pochodzi od przedmiotu sporu − był nim Śląsk 

(chociaż istniały też cele dodatkowe). Starcia i działania zbrojne nie toczyły się 
jedynie na Śląsku, choć był to najważniejszy teatr działań wojennych (mapa 1). 
Walki objęły ponadto Czechy, Saksonię, Brandenburgię i Prusy (tab. 1). Stoczo-
no kilka wielkich bitew, wiele potyczek, a także oblegano i zdobywano miasta, 
zwłaszcza twierdze, m.in.: Głogów, Kłodzko, Nysę, Wrocław, Świdnicę. 

Mapa 1. Pola bitew wojen śląskich na współczesnym terytorium Polski

Źródło: opracowanie własne.

Wybrane pola bitew, które zostały poddane dalszym, szczegółowym ana-
lizom w opracowaniu, to te, które powszechnie są uznawane za najważniejsze 
i/lub przełomowe w historii wojen śląskich. Pojawiają się z nazwy w najważ-
niejszych opracowaniach podejmujących kwestię historii Śląska (w tym kar-
tograficznych). Dodatkowo należą one też do większych bitew, zarówno pod 
względem liczby uczestniczących żołnierzy, jak i liczby poległych. Miały też 
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istotny lub najistotniejszy wpływ na dalsze losy Śląska, ale także ukształtowa-
ły historiografię i mitologię wojen śląskich. 

Bitwa pod Małujowicami (niem. Mollwitz) to pierwsza z wielkich bitew 
wojen śląskich (10 kwiecień 1741 r.) i jednocześnie pierwsza w karierze nowe-
go władcy Prus, Fryderyka II. Została rozegrana na polach w okolicach wsi 
Małujowice, Zielęcice, Skarbimierz i Pępice. Tu bowiem stacjonowały wojska 
austriackie podczas forsownego marszu, spiesząc z pomocą m.in. dla obroń-
ców Brzegu. Dowództwo armii pruskiej, widząc nieuchronność konfrontacji, 
zdecydowało się wydać bitwę, właśnie tam, będąc stosunkowo dobrze przygo-
towanym i wykorzystując pewne zaskoczenie przeciwnika (Maroń 1991). Tak 
więc zarówno termin, jak i miejsce bitwy były niejako przypadkowe i np. ar-
mia pruska musiała zmienić założenia swoich manewrów ze względu na brak 
miejsca do rozwinięcia pełnego szyku bojowego. Ostateczne zwycięstwo armii 
pruskiej było efektem jej wyszkolenia (głównie piechoty) i zdolnego dowódz-
twa (feldmarszałek von Schwerin), a jednocześnie błędów dowództwa wojska 
austriackiego. W wyniku tej bitwy narodziła się legenda armii pruskiej, której 
pierwszymi głosicielami byli Austriacy (Maroń 1991).

Kamienna Góra (niem. Landeshut), miasto położone w południowo-za-
chodniej części dzisiejszego Dolnego Śląska, stała się kilkukrotnie teatrem wo-
jennych wydarzeń znaczących dla lokalnej historii oraz historii Śląska i jego 
przynależności politycznej. Szczególnie istotne były tu wydarzenia nie tylko 
wojen śląskich na przełomie 1. i 2. połowy XVIII wieku, lecz także wojen 
napoleońskich oraz wydarzeń wojny prusko-austriackiej z roku 1866. O trud-
nych losach miasta zadecydowało jego strategiczne, podyktowane sprzyjającą 
topografią położenie na szlakach handlowych i komunikacyjnych łączących 
główne ośrodki Śląska i Czech (Primke, Szczerpa, Szczerpa 2010). Okolicz-
ne wzgórza położone w dnie i wokół Kotliny Kamiennogórskiej pozwalały 
na kontrolę ruchu na szlakach komunikacyjnych zbiegających się w mieście, 
czemu sprzyjały również naturalne bariery w postaci rzek Bóbr i Zadrna oraz 
towarzyszących im terenów podmokłych. Czynniki te miały decydujące zna-
czenie podczas kampanii bitewnych w czasie wojen śląskich. 

Pierwsza z ważniejszych bitew drugiej kampanii śląskiej pod Kamienną 
Górą (zwycięska dla Prus) miała miejsce 22 maja 1745 r. i toczyła się wokół 
miasta głównie od strony południowej (Lubawki, Przedwojowa, Krzeszowa) 
i północno-wschodniej (Jaczków). Na mapie Heimatkarte des Kreises Lan-
deshut (1 : 100 000) centralny punkt bitwy został umieszczony na szczycie 
wzniesienia Kurek na południe od Kamiennej Góry (niem. Hahnberg, 548 m 
n.p.m.). Pomimo że do roku 1760 w okolicach Kamiennej Góry doszło jeszcze 
do co najmniej siedmiu bitew i potyczek (Primke, Szczerpa, Szczerpa 2010),  
do pruskiej mitologii wojennej przeszła bitwa trzeciej kampanii śląskiej, tzw. 
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pruskie Termopile z dnia 23 czerwca 1760 r. W starciu armii pruskiej i au-
striackiej istotny był układ sił 1 : 4, który w dużej mierze przyczynił się do klę-
ski Prusaków, będąc jednocześnie podstawą dla rodzącej się legendy bohater-
stwa walczących na miarę Spartan spod Termopil6. Bitwa zasadzała się niemal  
w całości o wzgórza otaczające miasto od południa (Młynarz, Kurek, Szubian-
ka, Sądowa Góra, Kościelna Góra), wschodu (Długosz i Anielska Góra, pasmo 
Czarnego Lasu) i północy (Polska Górka), tak więc toczona była zasadniczo na 
wschód od rzeki Bóbr7 (fot. 1). Po klęsce głównych wojsk pruskich niedobitki 
walczyły w mieście, poległych pochowano w okolicach nieistniejącego dziś 
cmentarza ewangelickiego.

Fot. 1. Miejsca walki podczas bitew wojen śląskich pod Kamienną Górą: A − widok na Młynarza, 
strzałka pokazuje lokalizację fragmentów zniszczonego pomnika, B − widok na Kurka, C − wi-
dok na Górę Szubieniczną, D − stoki Bukowiny w kierunku Ptaszkowa pod Kamienną Górą.

Fot. D. Chylińska. 

6 Jak podaje Pregiel (1999), w sumie zginęło około 2700 żołnierzy, z czego ponad 70% to 
żołnierze pruscy. 

7 W końcowej fazie bitwy uciekające niedobitki pruskie przeprawiły się przez Bóbr, zmierza-
jąc w kierunku wzgórz przed Raszowem, gdzie ujęto rannego generała Fouque, głównodo-
wodzącego armii pruskiej. 
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Bitwa pod Dobromierzem (niem. Hohenfriedeberg)8, dla ścisłości sto-
czona na polach między Strzegomiem a Dobromierzem, przeszła do historii 
jako największe zwycięstwo Fryderyka II Wielkiego w czasie II wojny ślą-
skiej, szeroko komentowane w ówczesnej, a także XIX-wiecznej niemieckiej 
historiografii wojskowej (Kisiel 2001, s. 6). Batalię stoczono 3 czerwca 1745 r.  
na rozległym terenie, którego granice stanowiły naturalne przeszkody topogra-
ficzne: skłon Sudeckiego Uskoku Brzeżnego (Dobromierz – Kłaczyna, północ-
na granica Pogórza Bolkowskiego), rzeka Nysa Szalona na odcinku Kłaczy-
na – Dzierżków, rzeka Strzegomka na odcinku Dobromierz – Strzegom oraz 
południowe stoki Wzgórz Strzegomskich. Na obszar równiny, gdzie toczyła 
się większość potyczek, doskonały widok zapewniało wzgórze Wieżyca poło-
żone na zachód od Dobromierza. Pomimo w większości równinnego charak-
teru pola bitwy utrudnieniem dla walczących były występujące tu miejscami 
rozległe olszynki − tereny podmokłe, zarośnięte w dolinkach występujących 
tu rzek. Bitwa zakończyła się spektakularnym zwycięstwem wojsk pruskich. 
Poza polem walki miejscem kojarzonym ze zwycięską bitwą Fryderyka II jest 
pałac w Roztoce, gdzie monarcha odpoczywał po walce. Później do kanonu 
pruskiej i niemieckiej pieśni wojskowej należał, wykonywany przy specjal-
nych okazjach, Hohenfriedeberger Marsch9, autorstwo którego przypisuje się 
Fryderykowi II. 

Lutynia (niem. Leuthen) to niewielka miejscowość położona na zachód 
od Wrocławia. O jej świetnej militarnej przeszłości nie świadczą dziś nie-
mal żadne materialne pozostałości. To tutaj rozegrała się decydująca bitwa  
III wojny śląskiej, której wynik przesądził o wyniku całej kampanii wojennej, 
a jednocześnie stał się podwaliną mitu wojennego geniuszu Fryderyka II. Dnia 
5 grudnia 1757 r. trzykrotnie mniej liczebne wojska pruskie dzięki taktyce  
i fortelowi (Maroń, Rosik 2007) pokonały wojska austriackie. Bitwa rozegrała 
się w monotonnym, rolniczym, płaskim krajobrazie (za wyjątkiem nielicznych 
i niewysokich wzgórz) między miejscowościami Lutynia, Błonie, Źródła i Ra-
dakowice. Jednym ze znaczących, zachowanych w historii i legendzie epizo-
dów bitwy pod Lutynią była walka o kościół w Lutyni, podczas której żołnie-
rze Fryderyka dokonali wyłomu w ufortyfikowanym murze kościelnym10.

8 O propagandowych przesłankach lokalizujących w historiografii bitwę stoczoną w zasadzie 
wokół Strzegomia (pod Dobromierzem miała miejsce jedynie szarża dragonów Bayreuth) 
właśnie pod Dobromierzem, szerzej pisze Kisiel (2001, s. 208−215). Także we wcześniej-
szych źródłach występują nieraz sformułowania, w których wymienia się obie miejsco-
wości. Krótkie rozważanie na temat poprawności nazwy pola bitwy przedstawia Hoffman 
(1895) w pracy pod znamiennym tytułem: Der Tag von Hohenfriedeberg und Striegau.

9 E.H. Friedberg, Pasewalk, 1845, ingeb.org/Lieder/aufansba.html (19.03.2011).
10 Kościół pod wezwaniem św. Józefa w Lutyni jest budowlą wyjątkową ze względu na za-

chowane do dziś XVII-wieczne fortyfikacje bastejowe, dokonanie takiego wyłomu nie było 
więc sprawą łatwą. 
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Pola bitew wojen śląskich do roku 1945 

W okresie przedwojennym, w odmiennych uwarunkowaniach polityczno-kul-
turowych Śląska, miejsca bitew wojen śląskich spełniały przede wszystkim 
funkcje patriotyczne, odpowiednio materialnie upamiętniane, a i we wspólnej 
oficjalnej pamięci narodowej silnie umiejscowione. Trudno współcześnie oce-
niać skalę turystycznego czy krajoznawczego zainteresowania nimi, chociaż  
z nielicznych przekazów wiadomo, że miało ono miejsce. 

W Małujowicach istniały dwa upamiętnienia bitwy. Pierwsze, ufundo-
wane przez dr. Fuscha z Brzegu, postawiono na placu przykościelnym (ko-
ściół pw. Jakuba Apostoła), a więc w ważnym dla życia społeczności miejscu. 
Wiadomo, że postawiony wówczas pomnik przestał istnieć przed rokiem 1876, 
kiedy to na jego miejscu postawiono kolejny, także już nieistniejący obelisk.

W okresie przed 1945 r. w pobliżu Kamiennej Góry istniały dwa pomni-
ki upamiętniające wydarzenia starszych wojen śląskich: pierwszy na jednym  
z niżej położonych wierzchołków wzniesienia Młynarz, drugi na rozwidle-
niu drogi prowadzącej z Kamiennej Góry na Jaczków i Borówno, na południe  
od dzisiejszej Polskiej Górki. Ich lokalizacja jest czytelna na mapie topogra-
ficznej 1 : 25 000 (Meβtischblatt), wydanej w latach 40. XX wieku. 

Bitwa pod Dobromierzem została upamiętniona w formie dwóch pomni-
ków. Pierwszym z nich jest wzniesiona w latach 1845−1847 wieża widokowa  
na wzgórzu Wieżyca (395 m n.p.m.), dawniej Sieges Höhe (Góra Zwycięstwa). 
Neogotycką budowlę zaopatrzono w taras widokowy, nad wejściem umieszczono 
napis (gotykiem): Der Kreis Bolkenhain seinen im Kriege für das Vaterland gefal-
lenen Söhnen. W 1877 r. wieżę nadbudowano (projekt Karla Luedecke) i umiesz-
czono w niej Pomnik Chwały Pruskiego Żołnierza (Staffa 2005, s. 516−517). 
Drugi obelisk został postawiony w roku 1910 w miejscu uważanym za centrum 
bitwy, nieopodal Godzieszówka (droga Godzieszówek – Strzegom) i upamiętniał 
poległych w bitwie żołnierzy saskich i austriackich (Kisiel 2001, s. 212). 

W przypadku bitwy pod Dobromierzem dokumenty historyczne podają 
przybliżoną lokalizację grobów poległych w walce: są to miejsca, gdzie toczy-
ły się najkrwawsze walki − masowe groby na polach wokół Godzieszówka, 
Tomkowic, pod murem parku pałacowego w Żelazowie i innych (Kisiel 2001, 
za: Hoffmann 1895, s. 176). Wyższych rangą oficerów grzebano zwykle w mia-
stach: Strzegomiu, Świdnicy czy nawet Kamiennej Górze. 

Pamięć o wydarzeniach z 1745 r. starannie pielęgnowano poprzez obcho-
dzenie rocznic bitwy i troskę o wieżę upamiętnienie. Popularne stały się space-
ry czy wycieczki na Wieżycę, czemu sprzyjała funkcja wzniesienia jako dosko-
nałego punktu widokowego (co zresztą zauważył i wykorzystał już Fryderyk 
II). Ruch turystyczny ułatwiało zagospodarowanie terenu (hotel, strzelnica).  
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W czasach nazistowskich bitwa pod Dobromierzem, a dokładniej upamiętnie-
nie na szczycie Wieżycy, nabrała jeszcze większego znaczenia, a w obchodach 
200-lecia bitwy miał uczestniczyć Adolf Hitler (Staffa 2005, s. 516−517). Mo-
tywy związane z Fryderykiem II oraz batalią pod Dobromierzem ukazywały 
się również na pruskich banknotach (Notgeld) i w formie pocztówek.

Losy pola bitwy pod Lutynią w odróżnieniu od pola bitwy pod Kamienną 
Górą potoczyły się odmiennie. Bitwa pod Lutynią zajmowała ważne miejsce 
w historii i zbiorowej pamięci nie tylko Prus, później III Rzeszy, lecz także  
w szerszym kontekście europejskim. Można nawet stwierdzić, że mamy tu  
do czynienia z turystyką bitewną na kilkadziesiąt lat wcześniej niż w Waterloo 
po roku 1815. Oddziaływaniu mitu zwycięskiej dla Fryderyka II bitwy pod 
Lutynią przypisuje się takie późniejsze wydarzenia, jak manewry wojsk Napo-
leona na polu bitwy z roku 1757, jakie miały tu miejsce w 1807 r., a kilkanaście 
lat później, w 1824 r. zorganizowane dla uczczenia pamięci poprzednika przez 
Wilhelma III (Maroń, Rosik 2007). Najprawdopodobniej turystycznie w roku 
1800 Lutynię odwiedził John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów 
Zjednoczonych (Adams 1992). 

Pamięć o bitwie pod Lutynią weszła w XIX wieku w skład narodowe-
go, śląskiego etosu. Pieczołowicie pielęgnowano materialne pamiątki po 
niej, zachowując m.in. wyłom powstały w czasie bitwy w murze kościelnym.  
O wydarzeniach grudnia 1757 r. świadczyły ponadto kula armatnia wmurowana  
w ścianę kościoła czy znajdujący się dziś na cmentarzu przykościelnym żeliw-
ny krzyż z granitowym kamieniem w podstawie z wyrytą na nim inskrypcją 
Heldengrab vom 5.12.1757 (fot. 2). 

Fot. 2. Krzyż upamiętniający bitwę pod Lutynią, zlokalizowany na przykościelnym cmentarzu

Fot. D. Chylińska. 
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W odróżnieniu od Kamiennej Góry znane jest również (do dziś) miej-

sce pochówku części poległych w bitwie pod Lutynią. Ich szczątki złożono  
w 1857 r. w jednej trumnie i pochowano przy murze kościelnym, w sąsiedz-
twie wyłomu. W tym samym roku postawiono w tym miejscu granitowy krzyż  
z inskrypcją Den Helden der schlach von Leuthen Gefallen am V Decbr MDC-
CLVII (fot. 3). 

Fot. 3. Pomnik na miejscu pochówku szczątków poległych w bitwie lutyńskiej

Fot. D. Chylińska. 

W okresie przedwojennym w Lutyni istniały dwa pomniki upamiętniają-
ce wydarzenia wojny śląskiej: w 1907 r. w 150 rocznicę wydarzenia na wschod-
nich obrzeżach wsi ustawiono monumentalny pomnik bitwy lutyńskiej, tzw. 
ołtarz lutyński. Drugi pomnik, w równie okazałej formie architektonicznej, 
ustawiono nieopodal miejscowości Błonie w roku 1913. 

Jak ważną rolę w budowaniu etosu narodowego mogą odgrywać miej-
sca bitew, ilustrują działania podejmowane przez zarówno lokalną społecz-
ność niemieckiej Lutyni, jak i władze wyższego szczebla, zwłaszcza w służ-
bie narodowej ideologii. Od 1913 r. w Lutyni działał Lutyński Związek Pola 
Bitwy (Schlachtfeldverein Leuthen), którego m.in. staraniem wybudowano 
(1919−1921) i odpowiednio wyposażono Muzeum Bitwy pod Lutynią. Archi-
tektura klasycystycznego budynku nieprzypadkowo nawiązuje do etosu grec-
kich herosów, a jego podtrzymaniu mają również służyć hucznie obchodzone 
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uroczystości 175. rocznicy bitwy (1932 r.) w połączeniu z odnowieniem ołtarza 
lutyńskiego11. Jeszcze w latach 40. nazwy ulic w Lutyni nawiązywały do imion 
pruskich bohaterów z roku 1757 (Cenin 2004). Pamięć o chwale Fryderyka 
II i Prus stawała się elementem zarówno oficjalnej propagandy i wychowania 
patriotycznego (śpiewanie w trakcie uroczystości o charakterze rocznicowych 
specjalnie ułożonego hymnu sławiącego wydarzenia z roku 1757, tzw. lutyń-
skiego chorału), jak i codziennej − w postaci wydawanych staraniem Związku 
okolicznościowych widokówek (Maroń, Rosik 2007). 

Zagospodarowanie pól bitew wojen śląskich w XIX wieku i 1. połowie XX 
wieku nie odbiegało od wzorców europejskich. Było elementem wspierającym 
państwo w budowie i konsolidacji państwa narodowego. Polityka historyczna 
koncentrowała się wokół wznoszenia upamiętnień i celebrowania w pobliżu 
uroczystości państwowych. Punktem centralnym wszelkiego zagospodaro-
wania i wykorzystania (w tym turystycznego), wokół którego koncentrował 
się coraz bardziej przekaz historyczny o bitwie i sposób jego przystosowania  
do dalszych celów, stawało się upamiętnienie. Wszystko to nie wykluczało tu-
rystycznego wykorzystania pól bitewnych, co w sprzyjających okolicznościach 
było dobrze rozwinięte (Wieżyca/Sieges Höhe koło Dobromierza).

Wykorzystanie pól bitew wojen śląskich po roku 1945 

Po zmianach politycznych 1945 r. i włączeniu Dolnego Śląska w obręb terytorium 
Polski miejsca związane z bitwami wojen śląskich uległy zniszczeniu bezpośred-
nio zarówno wskutek wydarzeń z końca II wojny światowej (np. wysadzenie 
pomnika w Lutyni i splądrowanie budynku muzeum), jak i polityki niepamięci 
prowadzonej w stosunku do tzw. Ziem Odzyskanych. Nie bez znaczenia dla 
tejże był również udział Prus w późniejszym rozbiorze Polski, bo chociaż nie 
ma to żadnego związku ze Śląskiem, powszechne, mylne włączanie Śląska do 
zaboru pruskiego prowadzi w konsekwencji do oceniania legend i upamięt-
nień bitew okresu wojen śląskich przez pryzmat rozbiorów, wyostrzony jeszcze 
bagażem doświadczeń II wojny światowej. Zagospodarowanie turystyczne,  
a zwłaszcza upamiętnienia dotyczące wojen śląskich, stały się elementem tzw. 
trudnego dziedzictwa (por. Chylińska, Kosmala 2009). 

Po roku 1945 historia pól bitew wojen śląskich zmieniła się zasadniczo 
– przestały pełnić funkcje turystyczne oraz edukacyjno-patriotyczne i przez 
kolejne dekady ich znaczenie było tylko potencjalne. Oczywiście w każdym 

11 Umieszczono wówczas na postumencie pomnika z 1907 r. okolicznościową, zachowaną  
do dziś, inskrypcję: WIEDERHERGESTELLT IM JAHRE 1932 DURCH D’ SCHLACHT-
FELDVEREIN LEUTHEN MIT HILFE FREIWILLIGER BEITRAGE DER SCHLESI-
SCHEN KIREGERVEREINE (Odnowiony w roku 1932 przez Związek Pola Bitwy pod 
Lutynią z pomocą dobrowolnych składek śląskich związków wojennych).
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wypadku inne elementy zagospodarowania pola bitwy zachowały się, i to  
w bardzo różnym stopniu, najczęściej minimalnym. To ujednolicenie historii 
badanych pól bitew po 1945 r. pozwala na zbiorcze spojrzenie na problem ich 
turystycznego wykorzystania.

W miejscowości Małujowice o bitwie z 1740 r. przypomina wzmianka na 
tablicy kościoła, i to w sposób pośredni (wzmianka dotyczy jedynie zniszczenia 
kościoła w tym czasie) oraz pojedyncza tablica informacyjna z trójjęzycznym 
komentarzem historycznym i szkicem bitwy12 (fot. 4). Infrastruktura turystyczna 
w miejscowości ogranicza się do szlaku turystycznego tzw. polichromii brze-
skich, eksponującego niewątpliwie wysokiej klasy polichromie ścienne kościoła, 
pozostającego jednak bez związku z bitwą sprzed 270 lat. Właściwe pobojowi-
sko w zasadzie w żaden sposób nie zaznacza się w krajobrazie (fot. 5). 

Fot. 4. Tablica turystyczno-edukacyjna w Małujowicach

Fot. D. Chylińska. 

Po II wojnie światowej upamiętnienia bitwy pod Dobromierzem uległy czę-
ściowemu (wieża widokowa, fot. 6) lub całkowitemu (Godzieszówek) zniszcze-
niu. Zniszczeniu uległ również pomnik w pobliżu miejscowości Błonie, zachował 
się jedynie silnie uszkodzony cokół z fragmentami pokrytych graffiti inskrypcji. 
Dawne muzeum w Lutyni służyło przez wiele lat jako magazyn zbożowy, dziś 
pozostaje w rękach prywatnych i nie jest udostępniane turystom. 

12 Odsłoniętą 10 kwietnia 2010 r. tablicę ufundował powiat brzeski. 
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Fot. 5. Współczesne krajobrazy pola bitwy pod Małujowicami: A − tereny rolnicze, B − nieużyt-
ki, C − pozostałości dawnego radzieckiego lotniska w Skarbimierzu, D − tereny pod inwestycje

Fot. D. Chylińska. 

Fot. 6. Widok na wieżę widokową na Wieżycy, przesłoniętą drzewostanem, co zmniejsza jej 
wizualną dostępność. W sąsiedztwie brakuje również informacji o lokalizacji zabytku.

Fot. D. Chylińska. 

Więcej historycznych pomników zachowało się w okolicach Kamien-
nej Góry, m.in. z czasów późniejszej wojny prusko-austriackiej (w Lubawce 
i Chełmsku Śląskim), na bezimiennym wzgórzu pod Antonówką, postawio-
ny w miejscu zbierania się wojsk koalicji napoleońskiej w roku 1813, a w sa-
mym mieście, na stokach Góry Kościelnej, upamiętniający kampanię z roku 
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1866. Pomniki samych wojen śląskich przetrwały co prawda w jakimś stopniu  
do dzisiaj, ale są poważnie uszkodzone: na Młynarzu pozostał fragment postu-
mentu i rozbitego obelisku z inskrypcją (fot. 7), u stóp Polskiej Górki przetrwał 
jedynie w postaci płyty fundamentowej (fot. 8). 

Fot. 7. Zachowany na niższym wierzchołku wzniesienia Młynarz fragment upamiętnienia  
z bitwy pod Kamienną Górą

Fot. D. Chylińska. 

Fot. 8. Zniszczona, zapomniana i nieoznakowana pozostałość po drugim upamiętnieniu wojny 
śląskiej pod Kamienną Górą (dziś skrzyżowanie dróg na Wałbrzych i Jaczków)

Fot. D. Chylińska. 
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Wraz z fizycznym unicestwieniem większości elementów zagospodaro-
wania pola bitew zniknęły także ze świadomości społecznej. Kwestia wymia-
ny ludności ma tu wielkie znaczenie, ale poza tym nie ujmowano ich w progra-
mach wycieczek, nie zaistniały w nowych polskich przewodnikach turystycz-
nych. Upraszczając, zniknęły z przestrzeni turystycznej Śląska. 

W ostatnich dwóch dekadach sytuacja nieco się zmienia. Kamienna 
Góra, Małujowice, Lutynia czy Dobromierz zostają ponownie odkryte, jednak 
nie ze względu na właściwości tych miejsc, ale raczej jako element szersze-
go procesu wzrostu popularności pól bitew w turystyce, jako miejsc dających 
wiele możliwości wykorzystania walorów turystycznych i krajoznawczych.  
Po długim okresie nieobecności (lub śladowej obecności) pola bitew zaistnia-
ły w przewodnikach turystycznych i informatorach (por. Dudziak, Dziedzic 
1999). Bitwa pod Dobromierzem pojawiła się w ogólnopolskich przewodnikach 
internetowych (Przewodnik.onet.pl i Polskaniezwykla.pl), a bitwy pod Lutynią 
i Małujowicami w informatorze prywatnego przedsięwzięcia Wrocław CityTo-
ur. Krótkie, półstronicowe co najwyżej notatki obejmują uproszczoną informa-
cję o przebiegu i rezultacie bitwy, jej upamiętnieniu oraz ewentualnie dawnym 
i współczesnym zagospodarowaniu. Na ich podstawie powstaje jakiś obraz pól 
bitew, jednak jest on fragmentaryczny, uproszczony oraz dotyczy tylko wybra-
nych (według jakich zasad?) z nich. Nie ma w nich mowy o odrestaurowanych 
upamiętnieniach, ale pokazywane są już przykłady odbudowanych, odnowio-
nych czy przystosowanych na nowo elementów zagospodarowania, które prze-
trwały do naszych czasów.

Na tym tle wyjątkiem jest nowe upamiętnienie w postaci tablicy pamiąt-
kowej, które z okazji 269. rocznicy bitwy pod Małujowicami ufundowały wła-
dze powiatu brzeskiego (www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091126/
POWIAT05/662015817, 21.03.2011). Z kolei w roku 2000 na fundamencie 
zniszczonego pomnika w Godzieszówku z inicjatywy Strzegomskiego Sto-
warzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego postawiono skromną tablicę pa-
miątkową informującą o wydarzeniu (fot. 9). Z powolnym wychodzeniem pól 
bitew wojen śląskich z niebytu kontrastują materiały i informacje turystyczne, 
przygotowane przez dolnośląski urząd marszałkowski, gdzie bitwy i pola bi-
tew wojen śląskich nie występują w ogóle (www.turystyka.dolnyslask.pl/index.
php, 22.03.2011). Potwierdza to tezę o oddolnym, ponownym odkrywaniu pól 
bitew wojen śląskich. Jest to proces nieskoordynowany, by nie rzec − chaotycz-
ny i stanowi efekt prac pojedynczych osób, grup czy instytucji. Stąd też bardzo 
duże zróżnicowanie wykorzystanie analizowanych pól bitew: w Kamiennej 
Górze jest to element produktu turystycznego miasta i stowarzyszenia „Alt 
Kreytzen”, w Małujowicach powiat zatroszczył się o oznakowanie waloru,  
w Lutyni samodzielnie postanowiono wykorzystać potencjał pola bitwy, z cza-
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sem włączając w to inne instytucje i organizacje, w Dobromierzu zaś miesza 
się inicjatywa prywatna (wieża) ze społeczną (inscenizacja).

Fot. 9. Stan współczesny pomnika upamiętniającego centralne miejsce bitwy z roku 1745 przy 
drodze Strzegom − Godzieszówek

Fot. D. Chylińska. 

Gminy, na terenie których znajdują się badane pola bitew, przywiązują 
różną wagę do tego waloru turystycznego, co można ocenić, analizując za-
wartość witryn internetowych urzędów gmin. Dobromierz przedstawia opis 
bitwy, Miękinia (Lutynia) i Kamienna Góra zamieszczają tylko wzmiankę, 
Skarbimierz zaś w ogóle nie zauważa bitwy pod Małujowicami. Na stronach 
poszczególnych miejscowości sytuacja jest także zróżnicowana, przy czym 
należy pamiętać, że mamy do czynienia z działaniami osób prywatnych, fa-
scynatów, uczniów itp., więc niejako jest to usprawiedliwione, podczas gdy  
po oficjalnych stronach urzędów gmin można oczekiwać wyższej jakości (me-
rytorycznej i technicznej), precyzji oraz odpowiedzialności za rozwój regionu, 
zwłaszcza jeśli w innym miejscu podnosi się ten problem. Tak więc wyróżnia 
się strona internetowa Lutyni (Lutynia OnLine) zawierająca bogate informacje 
o bitwie, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym wykorzysta-
niu tego waloru. Szkoła Podstawowa w Przedwojowie (Kamienna Góra) pre-
zentuje podstawowe informacje o pruskich Termopilach. Parafia w Małujowi-
cach wspomina jednym zdaniem o bitwie, na stronie wsi Dobromierz nie ma 
żadnej wzmianki o omawianym wydarzeniu13. 

13 Ciekawostkę w przypadku Małujowic stanowi umieszczenie informacji o bitwie w postaci 
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Tą mizerię informacyjną i promocyjną ratują nieco treści prezentowane 
na stronach internetowych organizacji czy stowarzyszeń zajmujących się re-
konstrukcjami historycznymi i generalnie historią Śląska. Sudeckie Towarzy-
stwo Rekonstrukcji Historycznej, w ramach którego działa m.in. Królewski 
Pruski Regiment Piechoty Alt Kreytzen, zrobiło w ostatnich paru latach wiele 
dla przybliżenia szerszej publiczności bitew okresu wojen śląskich, poprzez 
organizację i udział w imprezach związanych z bitwami pod Kamienną Górą, 
Lutynią14, Dobromierzem czy Burkatowem. 

Pewne pozytywne zmiany w zakresie odbudowy atrakcyjności turystycz-
nej pól bitew wojen śląskich, poprzez (od)budowę infrastruktury, są widoczne, 
ale osiągnięcie poziomu porównywalnego z okresem międzywojennym jest 
bardzo odległe. Od roku 1991 wieża w Dobromierzu znajduje się w prywat-
nych rękach i jest tylko sporadycznie udostępniania turystom. Znajduje się ona 
na uboczu, a dojazd do obiektu prowadzi od strony sąsiedniej wsi Bronówka 
i jest turystycznie nieoznakowany. Żaden z trzech szlaków turystyczny gmi-
ny Dobromierz (Legii Ułanów Nadwiślańskich, Martyrologiczny i Zamków 
Piastowskich) nie prowadzi przez (lub w pobliżu) miejsca związane z bitwą  
w roku 1745 lub jej upamiętnieniami. Treści wszystkich są związane z historią 
Polski i II wojny światowej. 

Z przyczyn bardziej naukowych (artefakty i stanowiska archeologiczne) niż 
symbolicznych pole bitwy pod Lutynią objęte zostało ochroną konserwatorską15 
− oznacza to, że teren te podlega ścisłym (przynajmniej w teorii) rygorom za-
gospodarowania przestrzennego16. Budynek muzeum wprawdzie jest wpisany 
do rejestru zabytków, ale ogrodzony, pozbawiony ekspozycji i niedostępny dla 
turystów (fot. 10). Ruiny pomnika na wschodnich obrzeżach Lutyni (tzw. ołtarz 
lutyński) są nieoznakowane (zarówno w sensie fizycznego dojścia, jak i znacze-
nia) i niedostępne w obrębie pola ornego (fot. 11, 12). Podobna sytuacja dotyczy 
pomnika w Błoniach, z tą różnicą, że do niego można dotrzeć polną drogą. Przez 
Lutynię i obrzeżami pola bitwy pod Lutynią biegnie żółty szlak turystyczny, ale 
bez oznakowania dydaktycznego (tablice informacyjne) i łączników do miejsc 
związanych z bitwą pod Lutynią − innymi słowy, szlak ignoruje ten walor.

humorystycznego komiksu (historii obrazkowej), umieszczonego jednak na nieoficjalnej,  
a więc w zasadzie trudniej dostępnej witrynie Kędzierzyna Koźla. Znajduje się on w dziale 
„Opolszczyzna w komiksie historycznym Artura Klosa” na: www.kedzierzyn.gsi.pl/ko-
miks_artura_klose/Malujowice.htm (24.03.2011).

14 W roku 2007 w szerokiej kooperacji: gminy Miękinia, Centrum Kultury „Zamek” we Wro-
cławiu-Leśnicy, Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Lutyni, Zespołu Szkół w Lutyni, Rady Osie-
dla Leśnica (Góra 2007). 

15 Obszar OW obserwacji archeologicznej w Lutyni i we wsi Błonie oraz K (ochrony krajobra-
zu kulturowego) na obrzeżach wsi Błonie (Zmiana Studium… 2010). 

16 Wyłączenie spod zabudowy i zalesienia (Zmiana Studium... 2010).
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Fot. 10. Budynek dawnego Muzeum Bitwy pod Lutynią w roku 2011

Fot. D. Chylińska. 

Fot. 11. Otoczony polem ornym, zdewastowany pomnik bitwy pod Lutynią z roku 1907

Fot. D. Chylińska. 

Wyjątkowym w tej sytuacji przejawem zainteresowania turystycznego bi-
twą pod Lutynią, jednak w kategoriach raczej turystyki szkolnej niż ponadregio-
nalnej atrakcji turystycznej, jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza autorstwa 
Doroty Palczyńskiej i Marzeny Stefańskiej z Zespołu Szkół w Lutyni (Palczyń-
ska, Stefańska 2011). Wśród dziesięciu przystanków oznakowanych tablicami 
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dydaktycznymi jeden, zlokalizowany w miejscu dawnego muzeum, nawiązuje  
w opisie do znaczenia bitwy pod Lutynią. W zamierzeniu autorek projektu ścież-
ka ma charakter edukacyjny, a nie turystyczny i ma służyć integracji wiedzy 
dotyczącej wsi w zakresie geografii, historii i wytworów kultury materialnej. 

Fot. 12. Fragment inskrypcji dokumentującej restaurację ołtarza lutyńskiego z roku 1932 
umieszczonej na jednej ze ścian fundamentu pomnika

Fot. D. Chylińska. 

Mimo pewnego zainteresowania władz miejskich niemiecką historią Ślą-
ska większość miejsc związanych z wojnami śląskimi pozostaje turystycznie 
nierozpoznana, mimo że zachowały się z tego okresu ślady umocnień ziem-
nych (szańców, stanowisk artyleryjskich, okopów) na Polskiej Górce, Młyna-
rzu czy Długoszu. A przecież zachowane upamiętnienia dotyczące wojny pru-
sko-austriackiej z 2. połowy XIX wieku w okolicach Kamiennej Góry stały 
się kanwą dla transgranicznego szlaku turystycznego „Śladami Wojny 1866”17.  
W roku 2010 szlak ten wzbogaciła krótka ścieżka dydaktyczna poprowadzona do 
pomnika z wojny w 1866 r. zlokalizowanego na zboczach Góry Kościelnej18.

Z innych źródeł dowiadujemy się o próbach ożywienia pól bitewnych po-
przez inscenizacje. W 250. rocznicę bitwy pod Kamienną Górą mieszkańcy  

17 Szlak powstał w roku 2007, w 141. rocznicę bitwy pod Trutnovem. Został zrealizowany we 
współpracy z Urzędem Gminy w Lubawce z inicjatywy strony czeskiej.

18 Powstała w roku 2010. Wykonana w ramach czesko-polskiego projektu „Historia nas łą-
czy” (CZ.3.22/3.3.02/08.00814) realizowanego w ramach unijnego programu operacyjne-
go Współpracy transgranicznej 2007−2013 Republika Czeska − Rzeczpospolita Polska  
z funduszu mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
za pośrednictwem euroregionu Nysa. 
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i turyści mogli uczestniczyć w zorganizowanym przez miasto w dniach 25–
27 czerwca 2010 cyklu imprez obejmujących przemarsz wojsk z Krzeszowa  
do Kamiennej Góry, inscenizację bitwy, paradę oddziałów i zwiedzanie obo-
zu wojskowego (www.altkreytzen.org.pl/ikamienna.php, 21.03.2011). Co zna-
mienne i zarazem zastanawiające – do imprezy włączono marsz pod pomnik  
z roku 1813, główna zaś część została zorganizowana w centrum miasta19, a nie 
w miejscu historycznym. W 2010 r. inscenizacje i biwaki zorganizowano także 
w Lutyni, Burkatowie, Pątnowie Legnickim i Piławie.

Już wręcz powszechnie na mapach turystycznych zaznaczane są miej-
sca bitew wojen śląskich. W postaci sygnatur i dat oraz czasem opisów za-
mieszczone są w publikacjach wydawnictw: PPWK, Ekograf i PLAN20.  
W większości naniesione sygnatury pokazujące lokalizację pól bitewnych  
w rzeczywistości odnoszą się do upamiętnień dotyczących wojen śląskich (czy 
też raczej ich pozostałości). Próżno by jednak szukać precyzyjnej informacji. 
Dla bitwy pod Kamienną Górą z 1760 r. wskazano pięć lokalizacji: na wschod-
nim lub północnym stoku wzgórza Młynarz21, na południowym stoku góry Wi-
dok, na zachodnim stoku Łysiny oraz na południe od Polskiej Górki. Ponadto  
na południowo-zachodnim stoku Kurka wskazano miejsce bitwy w roku 
174522. Jednocześnie na żadnej z badanych map nie zaznaczono wszystkich 
wyliczonych powyżej miejsc bitew − maksymalnie jednocześnie trzy ozna-
czenia można znaleźć na wybranych mapach wydawnictwa PLAN. Tak więc 
w każdym wypadku dokonano wyboru. Dla przeciętnego turysty lakoniczny 
opis, ograniczony do podania roku 1760, bez znajomości historii Śląska, jest 
tak samo zrozumiały jak zastosowana sygnatura pola bitwy, która nie jest ob-
jaśniona w legendzie. Dla bitwy pod Dobromierzem mamy dwie lokalizacje:  
na północ od Dobromierza oraz w połowie drogi między Strzegomiem a Go-
dzieszówkiem, przy czym w tym wypadku lokalizacje różnią się opisem, cho-
ciaż odnoszą się do tego samego wydarzenia: pierwsza konkretnie do wspo-

19  Nad tzw. zalewem. Grupa rekonstrukcji historycznej Królewskiego Pruskiego Regimentu 
Piechoty Alt Kreytzen ze Świdnicy zaprezentowała umundurowanie z epoki, obrazy z ży-
cia obozu wojskowego i sposobów prowadzenia walki w armii pruskiej XVIII wieku, ale  
w kompletnie oderwanej od rzeczywistości historycznej scenerii. Pokaz może był więc 
niecodzienną atrakcją turystyczną, ale czy miał wartość dokumentacyjną czy edukacyjną 
bitwy pod Kamienną Górą, jest kwestią dyskusyjną. 

20 Wszystkie analizowane współczesne mapy wskazano w źródłach kartograficznych na końcu 
artykułu. 

21 Na wielu mapach turystycznych lokalizacja/oznaczenie miejsca bitwy 23 czerwca 1760 r. 
znajduje się na północnym stoku, w okolicy niższego wierzchołka wzniesienia Młynarz, 
w miejscu, gdzie znajduje się zniszczony obelisk. Niektóre (np. wszystkie wydawnictwa 
PLAN) lokalizują je w miejscu znacznie młodszej hałdy pokopalnianej na wschodnich sto-
kach Młynarza. 

22  Tylko na mapie Góry Wałbrzyskie i Kamienne. Mapa turystyczna 1 : 50 000, PPWK, Warsza-
wa − Wrocław 1995.
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mnianej bitwy, druga zaś do jakiejś bitwy z roku 1745. Wieża na Wieżycy 
opisana jest jako nieczynna wieża widokowa, jednak krótka charakterystyka  
i fotografia na odwrotnej stronie wyraźnie ukazują, prócz turystycznej, memo-
ratywną funkcję wieży. W przypadku Lutyni wskazywane są na mapach dwie 
lokalizacje i w obu wypadkach są to lokalizacje dawnych upamiętnień bitwy, 
do tego wykonane niekonsekwentnie: zaznaczono jedynie pomnik w Błoniach,  
a w Lutyni użyto sygnatury sugerującej ruinę zabytkowego budynku (Dolina 
środkowej Odry 2004). Najrzadziej i najmniej precyzyjnie oznaczana jest na ma-
pach bitwa pod Małujowicami, bo tylko w zbiorze oznaczeń przy nazwie miej-
scowości wpisywana jest sygnatura bądź hasło dotyczące bitwy z roku 1741. 

W informatorach turystyczno-krajoznawczych, zamieszczanych na od-
wrocie map, nie ma żadnych wzmianek na temat oznaczeń i samych bitew lub 
informacje mają charakter szczątkowy. W nielicznych przypadkach w paru 
zdaniach przedstawiono charakterystykę bitwy oraz jej znaczenie dla współ-
czesnego turysty. To że wszystkie te informacje cechuje brak precyzji, pewna 
chaotyczność oraz ogólnikowość na granicy błędu, może być symbolicznie od-
czytywane jako przejaw powolnego, nie bez trudności ponownego odkrywania 
(pól) bitew wojen śląskich. 

Wybrane przykłady wykorzystania pól bitew. Perspektywa porównawcza

Szukając przyczyn turystycznego ignorowania bądź zaniedbania dziedzictwa 
militarnego historycznego Śląska, należy postawić sobie kilka pytań. Dlaczego 
pola bitew wojen śląskich nie istniały przez pół wieku na mapie turystycznej 
polskiego Śląska? Czy straciły atrakcyjność sensu stricto czy zmieniło się ich 
szeroko rozumiane otoczenie? Czy wszędzie straciły swoje znaczenie czy też 
jest to zróżnicowane, w zależności np. od państwa? Jako pierwszy przykład tu-
rystycznego zainteresowania, a w konsekwencji sposobu postępowania z histo-
rycznym dziedzictwem wojen śląskich posłuży bitwa pod Torgau w Saksonii. 

Bitwa pod Torgau (znanym również jako Torgawa), która wyznacza po-
czątek końca wojny siedmioletniej, należy do mniej znanych bitew w ogóle czy 
też śląskich w szczególności. Może mieć to konsekwencje dla popularności 
tego pola bitwy, choć uwarunkowania wydają się bardziej złożone. Samo mia-
sto Torgau bardziej znane jest dzięki innym walorom historycznym: twierdzy 
rozbudowanej w roku 1813, w czasach napoleońskich oraz spotkania wojsk 
amerykańskich i radzieckich nad Łabą 26 kwietnia 1945 r.23 Rocznica tego wy-
darzenia obchodzona jest jako „Elba Day” i ma wymiar w zasadzie globalny.

23 Data i miejsce mają wymiar symboliczny i medialny, choć w świadomości społecznej 
utrwaliły się jako faktyczne wydarzenie. Spotkanie przedstawicieli obu armii miało miejsce 
25 kwietnia 1945 r. w pobliżu miejscowości Strehla, około 30 km na południe od Torgau, 
faktycznie nad Łabą. Dzień później powtórzono spotkanie w Torgau – dla mediów.
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Bitwa z 3 listopada 1760 r. toczyła się wokół wsi Süptitz, około 6 kilome-

trów na zachód od Torgau, stąd w literaturze i materiałach niemieckojęzycz-
nych znana jest także pod nazwą „Schlacht auf den Süptitzer Höhen” (bitwy 
na wzniesieniach, wzgórzach süptickich). Tam też należy szukać pomnika upa-
miętniającego to wydarzenie.

Bitwa pod Torgau nie jest przykładem kunsztu strategicznego czy taktycz-
nego którejś z walczących stron, a raczej oceniana jest jako improwizacja, zwłasz-
cza ze strony pruskiej (Lindner 2010). Zwycięstwo Prus okupione zostało bardzo 
dużymi stratami w ludziach, i to po obu stronach, sięgającymi ponad 25% każdej 
z armii. Pole bitwy znajduje się w północnej Saksonii, tak więc bitwę pod Torgau 
można uznać za podwójną przegraną Saksończyków: jako sojuszników Austrii i 
przez to, że toczono ją na ich terytorium (przecież wojska nie przechodzą przez 
izolowaną przestrzeń i nie walczą tylko między sobą, lecz dokonują zniszczeń 
przed, w trakcie i po bitwie w rozległej przestrzeni wokół pola bitwy). 

Wszystko to może mieć wpływ na rozwój turystyki wokół tego pola bi-
twy, a dokładniej miejsca pomnika bitwy pod Torgau i jego najbliższego oto-
czenia. Miasto Torgau na swych stronach internetowych, poza wzmianką, 
nie poświęca uwagi temu wydarzeniu. Upamiętnienie znajduje się na terenie 
gminy Dreiheide, i to z jej strony internetowej można się dowiedzieć więcej  
na temat przebiegu bitwy, jej lokalizacji oraz zagospodarowania – ale informa-
cje te są bardzo skromne, zwięzłe, w zasadzie minimalne. 

Na łamach lokalnego czasopisma „Ferienland Dübener Heide” można 
znaleźć informacje o obchodach 250. rocznicy bitwy24. Przygotowania do tego 
wydarzenia rozpoczęto rok wcześniej. W roku 2010 przygotowano m.in. insce-
nizację bitwy z udziałem ekip odtwarzających, nie tylko z Niemiec. Była ona 
podstawowym elementem obchodów okrągłej rocznicy w dniach 5−7 listopa-
da 2010 r., a całość miała charakter, który dobrze oddaje nazwa: Volksfest.  
Z opinii i opisów obchodów wynika również, że miały one znaczenie społeczne  
i turystyczne, bez politycznych kontekstów i podtekstów. Głównodowodzące-
go zwycięskiej armii nazywano pieszczotliwie Alte Fritz i już samo to świad-
czy o odarciu pamięci o bitwie z ideologicznej otoczki, którą przecież można 
podtrzymywać czy przynajmniej sobie wyobrazić.

Pole bitwy pod Torgau, ograniczone w zasadzie do pomnika na Süptitzer 
Höhen, jest czytelnym elementem przestrzeni turystycznej Saksonii czy raczej 
pogranicza Saksonii i Saksonii – Anhalt. Chociaż znajduje się na dwóch szlakach 
pieszych i dwóch rowerowych, nie jest ono elementem dominującym czy nawet 
wyróżniającym się, zarówno na szlakach, jak i w ogóle. Na portalu turystycznym 
powiatu północna Saksonia nie ma wzmianki o tym walorze turystycznym, po-

24 Przede wszystkim przypominano tamto wydarzenie: przebieg bitwy i skutki, a informacje o ob-
chodach mają charakter dodatkowy, promocyjny (por. 3. November 1760 − 250 Jahre… 2009).
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dobnie jest na poziomie krajowym (to jest Saksonii). Pole bitwy pod Torgau jest 
więc walorem turystycznym na poziomie lokalnym, z odpowiednim dla tego po-
ziomu zagospodarowaniem, z historią rozwoju sięgającą co najmniej XIX wieku, 
kiedy w 1860 r. wzniesiono upamiętnienie. Być może istotne jest także to, że pole 
bitwy pod Torgau z 1760 r. musi(ało) „konkurować” z dziesiątkami, jeśli nie set-
kami innych pól bitewnych w Niemczech, a historiografia militarna tego kraju, 
upraszczając, obejmuje dwa razy dłuższe dzieje niż Polski (choć dla Saksonii  
i Śląska są to już dzieje bardziej porównywalne). 

Trzeba bowiem stwierdzić, że pola bitew czy szerzej tanatoturystyka ni-
gdy bardziej niż w XX wieku i na początku XXI nie zyskały na znaczeniu. 
Mimo gwałtownych zwrotów politycznych w historii Europy Środkowej te lub 
inne pola bitew były odwiedzane. Ale niezależnie od, czy też z pominięciem 
politycznego zaprogramowania okazuje się, że można stworzyć ciekawy, na-
wet transgraniczny produkt w tej kategorii. 

Wspomniany już wcześniej szlak „Śladami Wojny 1866” powstał na bazie 
dziedzictwa materialnego i duchowego pól bitew tej wojny. Na jego drodze 
znajdują się artefakty zróżnicowane materialnie (fortyfikacje, miejsca bitew, 
obeliski upamiętniające poległych, fot. 13), znaczeniowo rozproszone, oznako-
wane jedynie punktowo, jednak z zachowaniem jednolitego systemu uwzględ-
niającego relacje topologiczne i znaczeniowe z pozostałymi miejscami szlaku. 
W odróżnieniu od polskiego Śląska w krajobrazie zachowano upamiętnienia 
nie tylko miejsc zbiorowej, lecz także indywidualnej śmierci (fot. 14), co czyni 
zeń szczególnie silne świadectwo tragizmu minionych wydarzeń. Poza trans-
granicznym „Śladami Wojny 1866” na terenie czeskiego kralovohradeckiego 
kraju zlokalizowano wiele doskonale oznakowanych i opisanych ścieżek dy-
daktycznych25, powstałych staraniem m.in. stowarzyszenia Komitét pro udržo-
vání památek z války roku 1866. Poza oznakowaniem ścieżek dydaktycznych 
i wyposażeniem ich w tablice edukacyjne (fot. 14) zadbano o ich szeroką pro-
mocję w Internecie, każda ze ścieżek posiada własną stronę internetową z bo-
gatym materiałem faktograficznym i ikonograficznym26. Warto podkreślić, że 
miejsca związane z polami bitwy i militarnym dziedzictwem nie są statyczną 
atrakcją, odbywają się tam liczne imprezy kulturowe związane z dynamicz-
ną działalnością stowarzyszeń miłośnickich (jak np. SPOLEK PŘÁTEL VO-
JENSKÉ HISTORIE 6. prapor polních myslivců z Náchodu, nachod.1866.

25 Są to m.in.: „Náchod − Vyskov − Václavice 1866”, „Česká Skalice − Svinišťany − Josefov 
1866”, „Bitva u Jičína 29. června1866”, „Josefov – Smiřice – Chlum 1866”, „Bitva u Hradce 
Králove 3. července 1866 − Jiřní Křídlo”, por. www.1866.cz/index.php?option=com_con-
tent&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=82 (16.04.2004).

26 www.1866.cz/Stezky/skalice/tabule12.php, www.1866.cz/Stezky/nachod/uvodni.php, 
www.1866.cz/Stezky/jicin/uvodni.php, www.1866.cz/Stezky/Stezka_sever/uvodni.php, 
www.1866.cz/Stezky/Stezka_jih/uvodni.php (16.04.2011).
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cz/default.htm, 16.04.2011). Sposób oznakowania szlaków predysponuje go  
do uprawiania turystyki długodystansowej: rowerowej lub samochodowej, ale 
w wymiarze lokalnym również pieszej. Sposób przygotowania i udostępniania 
treści edukacyjnych/turystycznych o kampanii roku 1866 pozwala zaliczyć ten 
rodzaj dziedzictwa do kategorii atrakcji turystycznych o znaczeniu jeśli nie 
międzynarodowym, to z pewnością krajowym.

Samo tylko pole bitwy pod Hradcem Kralove upamiętnione zostało kil-
kudziesięcioma artefaktami: cmentarzami wojennym, pomnikami poszczegól-
nych jednostek wojskowych itp. Całość spina licząca 43 km ścieżka dydaktyczna 
z 26 tablicami informacyjnymi, uwzględnionymi w przewodniku tematycznym  
i na mapach dostępnych w formie tradycyjnej i elektronicznej (www.1866.cz/Stez-
ky/Stezka_jih/img/Mapa_HK_jih.gif, 02.05.2011). Tablice edukacyjne ustawiane 
w newralgicznych miejscach bitwy, a dostępne wizualnie również w Internecie 
są łatwo przyswajalnym (w wymiarze popularno-naukowym − bo przeznaczo-
nym przecież dla celów turystycznych), bogato ilustrowanym zbiorem wiedzy nie 
tylko o przebiegu bitwy, lecz także o umundurowaniu, strategiach wojskowych  
i narzędziach rzemiosła wojennego stosowanych w połowie XVIII wieku. 

Wydarzenia z wojny z 1866 r. są silnie obecne w czeskiej historii i pamięci,  
o czym może świadczyć również wyjątkowo duża liczba objętych ochroną prawną 
zabytków z nimi związanych W czeskim rejestrze zabytków w powiatach: Hradec 
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Přerov i Karviná objęto 
ochroną prawną 28 zabytków z czasów bitwy lub upamiętniających tą konkret-
ną bitwę roku 1866 (pomniki na polach bitew, na cmentarzach, indywidualne  
i zbiorowe pochówki, cmentarze, kaplice, ossuaria, monumnet.npu.cz, 02.05.2011).  
W zagospodarowaniu czeskich pamiątek z czasów historycznych kładzie się, jak 
się wydaje, wyraźnie większy nacisk na treści związane z różnymi aspektami hi-
storii wojskowości w ogóle, indywidualne postawy lub etos wojskowy czy wresz-
cie estetykę, a w mniejszym stopniu na antagonizującą politykę. 

Dziedzictwo wcześniejszych wojen śląskich jest turystycznie słabiej reprezen-
towane, niemniej jednak obecne w krajobrazie kulturowym, a więc i w przestrzeni 
turystycznej północnych Czech. Zachowały się pomniki upamiętniające pola bi-
twy27 oraz indywidualne28 zbiorowo poległych, stanowiące często punkt wyjścia 
wydarzeń pasjonackich czy rocznicowych. Nie ma jednak przykładów skoncentro-
wania zagospodarowania turystycznego na polach bitew wojen śląskich. 

27 M.in. Chotusice − z bitwą związane są symbolicznie miejsca Chotusice – Na království (pochó-
wek pruskich żołnierzy) oraz Červený kopec i trzy pomniki: na zachód od wsi między Chotusi-
cami a miejscowością Nové Dvory, krzyż na starym cmentarzu i pomnik między starym cmen-
tarzem a OÚ, www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-kutna-hora/chotusice.html (02.05.2010); 
Domašovice − krzyż z 1858 r. i zabytkowe drzewo (pomnik przyrody) „Zlatá Lípa”.

28 Lowosice − kapliczka MP z Einsiedeln upamiętniająca poległego w bitwie Juliusa Caspära 
Radicatti, odrestaurowana w roku 1991.
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Fot. 13. Odnowione zbiorowe i indywidualne upamiętnienia walk roku 1866 w Czechach (Kra-
lovohradecki kraj)

Fot. D. Chylińska. 

Pomocny w zrozumieniu i przeanalizowaniu zmienności znaczenia pól bitew 
dla turystyki może być model sakralizacji widoku (site sacralization) McCanel-
la. Przykład Waterloo, opisany przez Seatona (1999), ukazuje przekształcanie 
się miejsca ostatniej, czwartej bitwy kampanii antynapoleońskiej, w atrakcję 
turystyczną w skali globalnej. Seaton zwraca uwagę, że samo uświęcenie miej-
sca, stworzenie Waterloo (w sensie symbolicznym i turystycznym) – swego 
rodzaju świątyni turystycznej – nie wystarczy, by miejsce stało się celem po-
dróży masowego turysty. Sakralizacja miejsca stwarza możliwość odwiedze-
nia go, jednak dopiero dostępność komunikacyjna oraz sprzyjająca atmosfera 
społeczna (społeczno-polityczna) urzeczywistniają tą możliwość, przekształ-
cając ją w realne działanie (Seaton 1999). Pola bitew wojen śląskich w Polsce 
po 1945 r. straciły prawie całą swą „świętość” w kategoriach site sacralization. 
W procesie uświęcania miejsca cofnięte zostały do pierwszego etapu i na nim 
pozostały: tylko nazwa miejsc/pól bitew nie uległa zmianie. 
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Fot. 14. Jedna z tablic edukacyjnych ścieżki dydaktycznej „Česká Skalice − Svinišťany − Josefov 
1866” z bogatym opisem dotyczącym różnych aspektów bitwy/kampanii wojennej

Fot. D. Chylińska. 

Reszta przestała istnieć lub została/była (z)niszczona (zagospodarowanie, 
upamiętnienia, uroczystości/rytuały,) tudzież stała się nieadekwatna do nowych 
okoliczności społeczno-politycznych (przewodniki, pamiątki w języku niemiec-
kim). Poza niemal całkowitą utratą atrakcyjności także inne czynniki wpływały 
na zainteresowanie turystów polami bitew wojen śląskich. Pogarszała się nie-
ustannie dostępność komunikacyjna. Jednak, co wydaje się najważniejsze, at-
mosfera społeczno-polityczna wyraźnie ograniczała, a właściwie uniemożliwiała 
odwiedzanie tego typu miejsc. Ziemie Odzyskane były wrażliwym ideologicznie 
terenem: wojny śląskie nie współgrały z forsowanym oficjalnie mitem „wiecznie 
polskiego Śląska”, atrakcje turystyczne niezwiązane z historią Polski praktycz-
nie przestały istnieć w przestrzeni turystycznej, kreowanej przez państwo i jej 
agendy. W zapomnienie (w najlepszym razie) popadały nie tylko pola bitew, lecz 
także pałace, kamienice i inne budynki, upamiętnienia, zabytki techniki itp. 

Rolę czynnika politycznego widać na przykładzie Dobromierza, Małujo-
wic, Lutyni czy Kamiennej Góry, które popadały w zapomnienie, podczas gdy 
inne pola bitew (np. Psie Pole29) zyskiwały lub nabierały odmiennego znaczenia. 
Przykładem tego ostatniego jest bitwa z trzeciego powstania śląskiego, zwana bi-
twą o Górę św. Anny. W porównaniu do bitew z wojen śląskich miała znaczenie 
lokalne, którego można się doszukiwać w decyzjach dotyczących podziału Gór-
nego Śląska (chociaż przez wielu uznawana jest za największą bitwę powstań-

29 I nie mają tu żadnego znaczenia wątpliwości, czy w ogóle taka bitwa miała miejsce.
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czą). Jednakże zawierała daleko większy bagaż ideologiczny. Jest to zrozumiałe 
już na wstępie: wojny śląskie toczone były jeszcze w erze przednarodowej, bitwa 
pod Górą św. Anny natomiast w samym szczycie rozwoju nacjonalizmów.

Rozwój turystyczny tego miejsca nadała przede wszystkim III Rzesza. 
Zwycięstwo żołnierzy niemieckich, głównie z Selbstschutzu, wspomaganych 
przez ochotników z Freikorpsów, zostało przekształcone w symbol martyrolo-
gii, co podkreślało monumentalne upamiętnienie/miejsce spoczynku w byłym 
kamieniołomie, nieopodal amfiteatru. Całe zagospodarowanie terenu, wyeks-
ponowanie pomnika służyło celom turystycznym i ideologicznym − i tak też 
było wykorzystywane, zwłaszcza w latach 30. XX wieku. 

Po II wojnie światowej nastąpiło odwrócenie sytuacji. Niemiecki monu-
ment zastąpiono polskim, uroczystości nabrały innego − narodowo − charak-
teru. Amfiteatr, niewykorzystywany na taką skalę jak przed wojną, niszczał30. 
Jako że punktem wyjścia było to samo wydarzenie, inaczej oceniane oraz co 
najważniejsze to, że teraz świętowano porażkę, stąd zapewne większy nacisk na 
rozbudowę mitologii tej bitwy i mitologii powstań śląskich w ogóle. Poprzez to 
Góra św. Anny stała się ważnym elementem turystyki szkolnej. Ale jeżeli weź-
miemy pod uwagę to, że od wieków było to duchowe centrum Górnego Śląska 
(sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, kalwaria), to eksponowanie „świeckie-
go świętego miejsca” wskazuje, że miało ono pomniejszyć czy nawet zatrzeć 
znaczenie sanktuarium (co w praktyce nigdy się nie udało). Góra św. Anny 
znalazła się w wielu przewodnikach turystycznych i informatorach w okresie 
PRL31. Można mówić wręcz o nadreprezentacji charakterystycznego pomnika 
dłuta Dunikowskiego i samej bitwy we wspomnianych wydawnictwach, czego 
ewidentnym przykładem jest broszura pod tytułem Góra św. Anny. Fotografia  
na okładce (fot. 15) kreuje oczekiwane relacje między nazwą a (pożądanym) 
znaczeniem. Opis atrakcji turystycznych wewnątrz publikacji został zdomi-
nowany przez informacje dotyczące upamiętnienia, a odnośny fragment opa-
trzony jest charakterystycznym stwierdzeniem, że pomnik jest symbolem „od-
wiecznej walki Polaków z germańskimi najeźdźcami”. Z tą koncepcją zwią-
zane jest Muzeum Czynu Powstańczego, prezentujące jednostronnie wybrane 
elementy historii Górnego Śląska. Jedno i drugie jest wyraźnie uwarunkowane 
politycznie. Promowane szlaki turystyczne, uwzględniając zwykle walory, ta-
kie jak pomnik i muzeum, marginalizują najważniejsze (w kategoriach zarów-
no historycznych, jak i ilościowych), związane z religijnością. 

30 Jedynie w dniu odsłonięcia pomnika, 19 czerwca 1955 r., miał zgromadzić 100 tys. ludzi 
(Kremser 1988).

31 Na przykład w informatorach turystycznych wydawanych w latach 70. w serii wydawniczej 
przez KAW Góra św. Anny − w znaczeniu omawianej bitwy − jest jednym z niewielu ele-
mentów obowiązkowych, por. Szlakiem powstań śląskich 1981, Góra św. Anny 1977, Trasa 
E-22 przez Opolszczyznę (około 1980). 
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Fot. 15. Strona tytułowa informatora Góra św. Anny, Krajowej Agencji Wydawniczej z roku 1977 

 
Fot. G. Kosmala.

Po roku 1945 pole bitwy wykorzystywano głównie podczas masowych 
uroczystości państwowych, celem których było przede wszystkim podkreślanie 
(zaklinanie historii?), że „Śląsk zawsze polski”. Nowsze opracowania dotyczące 
Góry św. Anny zarzuciły to jednostronne podejście, przynajmniej w opisie wa-
lorów turystycznych. Po 1990 r. zanosiło się także na zmianę funkcji pomnika 
i miejsca, co sugerował udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w ofi-
cjalnych uroczystościach pod pomnikiem. Wykorzystanie pomnika w ostatnich 
latach, podczas świąt majowych, przez nacjonalistyczne ugrupowania do mani-
festowania postaw i uczuć pronarodowych, ale i ksenofobicznych, kontynuacja 
linii programowej muzeum wskazuje na ciągle polityczne uwarunkowania tury-
stycznego rozwoju tego pola bitwy32. To zawłaszczenie przez politykę pola bitwy 
nie jest rozwiązaniem koniecznym czy jedynie możliwym.

32 Nasuwa się naturalne porównanie tego przypadku do pola bitwy Grunwald/Tannenberg, 
gdzie występuje podobny dualizm polityczny/narodowy, z ta różnicą, że mamy tu do czy-
nienia z dwiema bitwami w odstępie 500 lat (i tylko jedna − „Grunwald” – dotyczy historii 
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Potencjał turystyczny i możliwości rozwoju pól bitew wojen śląskich  
na Dolnym Śląsku

Teren krwawych wydarzeń z 23 czerwca 1760 r. wokół Kamiennej Góry to 
dziś wzgórza w większości zajęte przez pola uprawne, w partiach szczyto-
wych zwykle zalesione (Młynarz, Polska Górka, Bukowina). W sąsiedztwie 
nie przebiega żaden szlak turystyczny ani ścieżka dydaktyczna33. W przy-
padku Lutyni i Małujowic oraz częściowo Dobromierza/Strzegomia mamy  
do czynienia z trwale użytkowanymi terenami rolniczymi, zagospodarowywa-
nymi na cele inwestycyjne, lub nieużytkowanymi, a nawet poprzez wieloletnie 
zaniedbania − niebezpiecznymi (lotnisko w Skarbimierzu). Jedynie wzgórza 
wokół Kamiennej Góry/Przedwojowa oraz Dobromierza dysponują walorami 
widokowymi krajobrazu oraz bogactwem walorów przyrodniczych. Mniej lub 
bardziej pozbawione są zarówno materialnych artefaktów bitwy (np. fortyfi-
kacje ziemne), jak i jej upamiętnień. Wreszcie bitwy te, poprzez mocarstwową 
politykę Fryderyka II Wielkiego i jej skutki dla XVIII-wiecznej Polski, mylnie 
mogą być zaliczane do śląskiego „trudnego dziedzictwa”, gdyż, co należy do-
bitnie podkreślić, nie miały wpływu na historię Polski (nie dotyczyły teryto-
rium Polski, Polska zachowywała neutralność).

W czym zatem tkwić ma ów zawarty w tytule niewykorzystany poten-
cjał pól bitewnych? Zdaniem autorów w przypadku tego rodzaju dziedzictwa 
przedmiotem zainteresowania mogą być w pierwszej kolejności pamięć/histo-
ria/mit czy legenda (walory poznawcze) stanowiące podstawę produktu tury-
stycznego, w którym same pobojowisko stanowi jedynie jedną z wielu, lecz 
niekoniecznie najważniejszą atrakcję. Turystyka kulturowa sięga współcześnie 
po artefakty dziedzictwa różnego rodzaju ilustrującego wielorakie aspekty 
konfliktu, nie tylko moment bezpośredniego starcia militarnego (bitwy)34. Pa-
mięć ta może podlegać projekcji w postaci wydarzeń rocznicowych czy in-
scenizacji, aczkolwiek z zachowaniem autentyzmu zarówno w odtwarzaniu 
faktów, jak i ich materialnej oprawy. 

Krajobraz, nawet pozbawiony widocznych artefaktów, pól bitewnych, oraz 
umiejętność jego właściwego odczytywania mają wartości edukacyjne, których 

Polski), a nie odmienną interpretacją tego samego wydarzenia, na terytorium, które w gra-
nicach Polski znalazło się roku 1945. Polityczne (i turystyczne) wykorzystanie tego pola 
znalazło już wiele opracowań, a przystępnie napisał o tym Osęka (2010).

33  W pobliżu, ale poza omawianymi wzgórzami, biegną oznakowany kolorem niebieskim sta-
ry Trakt Kamiennogórski i żółty szlak turystyczny przez Długosza w kierunku Krzeszowa, 
nieuwzględniające problematyki wojen śląskich.

34  Za przykład mogą posłużyć wycieczki historyczne oferowane przez niektóre muzea te-
matyczne (np. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy pod Bzurą) czy biura podróży  
(np. KulTour, kultour.pl/pl/?one=opis_tras&mt=fe (03.04.2011), obejmujące historyczne 
pola bitwy, stałe ekspozycje muzealne, cmentarze, fortyfikacje itp.
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nie sposób zlekceważyć. Odkrywanie pola bitwy, jego geomorfologii (ukształ-
towania terenu, przebiegu umocnień stałych i polowych, przeszkód i zapór, sta-
nowisk itp.), w powiązaniu z możliwością praktycznego zastosowania wiedzy  
o sposobach i narzędziach prowadzenia walki charakterystycznych dla danej epo-
ki, pozwalają na pełne zrozumienie militarnego wydarzenia. Nie jest ono jedynie 
bezdźwięczną datą, jedną z wielu w chronologicznym porządku historii regionu. 
Włączenie pól bitewnych, traktowanych jako „materializacja historii”, a nie tylko 
geograficzna przestrzeń, w edukację regionalną dzieci/młodzieży czy turystykę 
edukacyjną może tworzyć lub umacniać więź z regionem (małą ojczyzną). 

Pola bitew wojen śląskich, zarówno tych analizowanych, jak i pozosta-
łych, zawierają spory potencjał turystyczny, do tej pory niezauważany (por. 
DOT) lub sporadycznie wykorzystywany, bez koordynacji między poszcze-
gólnymi miejscami/atrakcjami. Możliwości te istnieją na poziomie lokalnym, 
gminnym, a także ponadlokalnym, jednak wykorzystanie dotyczy jedynie po-
ziomu lokalnego. 

Niewiele zasobów turystycznych okresu pruskiego na Śląsku stało się 
walorami turystycznymi. Prawdopodobnie najważniejszą grupę stanowią 
twierdze (Srebrna Góra, Nysa, Kłodzko, Koźle itd.). Połączenie tych walorów 
z całym potencjałem pól bitew wojen śląskich jest wystarczającym zasobem 
do stworzenia np. tematycznego szlaku rowerowego wojen śląskich. Mogłaby 
powstać potężna pętla od Henrykowa Lubańskiego po Nysę i od Bystrzycy 
Kłodzkiej po Lutynię. Łączniki na zachodzie i południu pozwoliłyby na połą-
czenie tego szlaku z podobnymi na terenie Czech i Saksonii (por. mapa 1). 

Rozważana tu koncepcja byłaby dość prosta do przygotowania ideowego/
koncepcyjnego (informator, przewodnik, mapa), jednak wymaga ogromnego 
zainwestowania w infrastrukturę turystyczną (przygotowanie szlaku, oznako-
wanie, informacja, renowacja upamiętnień, utrzymanie), a dodatkowo wszyst-
kie działania powinny przebiegać w sposób skoordynowany między wieloma 
jednostkami administracji lokalnej i instytucjami. Jest to poważny problem, 
tak samo jak sposób finansowania czy same możliwości istnienia i zagospo-
darowania pół bitew, które w części nie istnieją, są bowiem np. w sensie do-
słownym zaorane (fot. 16). Mimo wszystko warto rozważyć taką koncepcję, 
chociażby ze względu na potencjalne zainteresowanie ze strony (prozdrowot-
nej) turystyki rowerowej i turystyki krajoznawczej oraz spory zasięg oddziały-
wania: prócz polskich (głównie śląskich) także czescy, austriaccy i niemieccy 
turyści mogą zdecydować o popularności/trafności szlaku.

Zdecydowanie największy potencjał dla turystyki ma pole bitwy (a wła-
ściwie jego krajobraz) pod Dobromierzem/Strzegomiem. Walory widokowe 
krawędzi Sudetów są tu właściwie w żadnym swoim materialnym i symbolicz-
nym względzie niewykorzystane. 
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Fot. 16. Pola uprawne w miejscu historycznego pola bitwy Strzegom/Dobromierz w okolicach 
Godzieszówka. Chociaż użytkowanie przestrzeni nie zmieniło się od czasów bitwy, uległa wzbo-
gaceniu symboliczna pamięć miejsca, niczym jednak dzisiaj w krajobrazie niezaakcentowana.

Fot. D. Chylińska. 

Na krawędzi Sudeckiego Uskoku Brzeżnego powyżej Dobromierza sze-
rokie panoramy widokowe (fot. 17) rozciągają się nie tylko z samej historycznej 
wieży widokowej (której prywatny charakter może ograniczać dostęp dla tu-
rystów), lecz także ze znajdującego się nieco poniżej punktu widokowego pod 
krzyżem milenijnym. 

Fot. 17. Widok spod krzyża milenijnego na pole bitwy z roku 1745. Strzałka wskazuje na loka-
lizację Strzegomia, Godzieszówek na linii horyzontu po lewej.

Fot. D. Chylińska. 
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Miejsce to jest łatwo dostępne dla pieszych i zmotoryzowanych z głów-

nej drogi (nr 5), oferuje rozległy widok we wszystkich kierunkach, również  
na Strzegom i rozciągające się przed nim pola uprawne. Zaopatrzenie istnieją-
cej poniżej krzyża infrastruktury turystycznej w pulpit informacyjny z planem 
sytuacyjnym bitwy byłoby w tym wypadku prostym, ale jakże wzbogacają-
cym przekaz edukacyjno-poznawczy zabiegiem. Podobny pulpit mógłby zo-
stać usytuowany w Godzieszówku, w miejscu dawnego pomnika lub w jego 
sąsiedztwie, miejscu nieprzypadkowym, wizualnie powiązanym z wieżą wi-
dokową Dobromierza. 

W polach bitew pogrzebana jest nie tylko ludzka historia, kryje się w nich 
silny i wcale nie niszowy potencjał kulturowy, na bazie którego istnieje moż-
liwość stworzenia interesującego produktu turystycznego, przeznaczonego dla 
osób zainteresowanych historią regionu czy też turystów. Przy ubóstwie material-
nych artefaktów kluczem do sukcesu, jak pokazują zwłaszcza czeskie przykłady, 
jest zaangażowanie lokalnych środowisk pasjonackich przy wsparciu lokalnych 
władz, ale też innych środowisk. Chodzi tu np. o polityków, którzy mają wpływ 
na tworzenie pewnej atmosfery, środowiska, w którym rozwój atrakcji turystycz-
nych, jakimi są/mogą być pola bitew. Jak zauważa Stone (2006), prócz popytu 
i podaży na zainteresowanie dark tourism wpływa także ogólna ideologiczna, 
polityczna atmosfera, aprobująca ją bądź stwarzająca bariery jej rozwoju. 

Znaczenie tego często pomijanego czynnika jest widoczne zarówno  
w przypadku analizowanych pól bitew wojen śląskich, jak i Góry św. Anny czy 
bitew z roku 1866. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że w obecnie polskiej 
części Śląska jest to czynnik dominujący od ponad pół wieku. Gdy pola bitew  
z przeszłości przestają być narzędziem polityki, na ich materialne lub symbolicz-
ne zagospodarowanie i wykorzystanie zaczynają mieć wpływ w pierwszym rzę-
dzie względy kulturowe i estetyczne, co w kategoriach turystycznych przekłada 
się na prawa popytu i podaży. Takie są perspektywy wykorzystania potencjału  
i rozwoju turystycznego pól bitew wojen śląskich na Dolnych Śląsku. 
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ocenA AtrAkcyjności turyStycznej i możliwości 
wykorzyStAniA kościołów łASki DlA rozwoju  
turyStyki kulturowej nA Dolnym śląSku

Wprowadzenie

Turystykę kulturową można uznać za najstarszy spośród tzw. nowych tren-
dów w ruchu turystycznym. Pierwsze formy krajoznawstwa pojawiły się 
bowiem już w czasach rzymskich, gdy mieszkańcy imperium podejmowali 
podróże w celu poznania dziedzictwa starożytnej Grecji czy Egiptu. Nie-
mniej jednak zwiedzanie zabytków, miejsc historycznych czy uczestnictwo 
w festiwalach nie stanowiły wyróżnika określonej grupy turystów. Dopiero 
w końcu lat 70. XX wieku badacze turyzmu i specjaliści od marketingu zi-
dentyfikowali grupę turystów, którzy podejmowali podróże w celu zdobycia 
głębszej wiedzy na temat kultury czy dziedzictwa odwiedzanego obszaru. 
Segment ten określono wówczas jako niszowy. Dopiero w latach 90. wyod-
rębniono turystykę kulturową jako wysoko wyprofilowany, masowy rynek 
(McKercher, du Cros 2002). W zależności od źródeł jego wielkość określa 
się obecnie na 35% do 70% liczby turystów międzynarodowych (McKercher,  
du Cros 2002, Buczkowska 2008). 

Wśród wielu różnych definicji i koncepcji turystyki kulturowej 
(McKercher, du Cros 2002, City Tourism 2005, Buczkowska 2008, Rohrsche-
idt 2008) szczególnie adekwatna na potrzeby niniejszego opracowania wydaje 
się ta, którą podaje na swoich stronach internetowych brytyjska organizacja 
National Trust, czyli […] podróże w celu doświadczenia miejsc i aktywności, 
które w autentyczny sposób reprezentują dzieje i ludzi z czasów dawniejszych 
i współczesnych (www.culturalheritagetourism.org).

Na Dolnym Śląsku turystyce kulturowej przyznano rangę jednego z sze-
ściu produktów markowych regionu w Programie rozwoju turystyki dla woje-
wództwa dolnośląskiego na lata 2004–2013, opracowanym przez Polską Agen-
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cję Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie na zlecenie Dolnośląskiej Organiza-
cji Turystycznej we Wrocławiu, przy współpracy konsultantów zewnętrznych 
pod kierownictwem profesora Jerzego Wyrzykowskiego. Autorzy dokumentu 
jako mocne strony regionu określili bogate walory historyczne i kulturowe oraz 
wielokulturowość i różnorodność (Program… 2005, Wyrzykowski 2004). 

Dolny Śląsk jest bowiem szczególnym obszarem. Począwszy od średnio-
wiecza położenie na pograniczu terenów zamieszkanych przez różne grupy 
etniczne oraz na szlakach handlowych łączących najdalsze krańce Europy 
predestynowało go do burzliwej i bogatej historii. A ona z kolei warunkowa-
ła powstanie różnorodnego i wielokulturowego dziedzictwa regionu. Jednym  
z elementów tej różnorodności była religia. Na Dolnym Śląsku powstawały 
świątynie katolickie, ewangelickie, synagogi i cerkwie. Jednak w wyniku 
polityki prowadzonej przez nazistowskie Niemcy, a potem po roku 1945 re-
katolicyzacji terytoriów, które w XVI wieku przyjęły reformację, świątynie 
mniejszości wyznaniowych były niszczone, grabione lub przejmowane przez 
Kościół katolicki. Do dziś powstało niewiele opracowań poświęconych ich hi-
storii i walorom, za wyjątkiem dwóch kościołów Pokoju, nie zostały więc jesz-
cze docenione jako potencjał, który można wykorzystać w budowie produktu 
turystycznego regionu opartego na turystyce kulturowej. Autorzy artykułu po-
stawili sobie za cel wstępną ocenę możliwości aktywizacji zabytkowych świą-
tyń ewangelickich Dolnego Śląska na przykładzie trzech tzw. kościołów łaski.

Cel i metody opracowania

W literaturze przedmiotu poświęconej geografii turyzmu na atrakcyjność tu-
rystyczną składają się: ranga walorów turystycznych, zagospodarowanie tury-
styczne oraz dostępność komunikacyjna. W ujęciu względnym atrakcyjność 
obszaru ujmuje się z punktu widzenia określonej formy turystyki, np. kulturo-
wej (Warszyńska 1981). 

Kościoły należą do turystycznych walorów kulturowych, wśród których 
główną rolę odgrywają właśnie zabytki architektury i budownictwa. Ocena 
atrakcyjności turystycznej zabytków architektury jest zadaniem bardzo zło-
żonym i trudnym. Mikułowski (1976) zaproponował uwzględnienie następu-
jących kryteriów:

walory architektoniczne, �
założenia przestrzenne, �
rozmiary obiektów, �
stan zachowania budowli, �
wiek budowli, �
usytuowanie obiektów w krajobrazie, �
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stan zachowania i wyposażenia wnętrz, �
związek z wydarzeniami historycznymi, �
związek z instytucjami lub wybitnymi osobistościami. �

W pracy Zabytki architektury w turystycznej gospodarce przestrzennej 
kraju (1978) ten sam autor zaproponował uwzględnienie dobrej dostępności 
komunikacyjnej i położenia przy trasach lub w obszarach turystycznych jako 
ważnych czynników decydujących o znaczeniu zabytków dla turystyki. Jed-
nak w przypadku analizy walorów położonych na obszarze turystycznym lub 
miejscowości turystycznej poddawanie ocenie infrastruktury towarzyszącej 
ma znaczenie drugorzędne.

Dlatego na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące elementy 
oceny atrakcyjności turystycznej kościołów łaski:

ranga waloru: �
ranga walorów historycznych (związek z wydarzeniami histo- ▪
rycznymi),
ranga walorów architektonicznych i wyposażenia, ▪
stan zachowania, w tej grupie cech opisano unikatowość i wiek  ▪
wszystkich omawianych budowli, gdyż powstały one w tym sa-
mym okresie i jako pewien typ kościołów są zjawiskiem orygi-
nalnym;

położenie w krajobrazie – bezpośrednie otoczenie obiektu, podno- �
szące jego walory  estetyczne;
położenie w stosunku do tras i obszarów turystycznych, obecność  �
innych walorów w okolicy;
dostępność komunikacyjna miejscowości. �

Autorzy podjęli się oceny atrakcyjności turystycznej i określenia możli-
wości wykorzystania trzech zachowanych kościołów łaski na Dolnym Śląski 
dla rozwoju turystyki kulturowej w regionie. Dotyczy to świątyń w Jeleniej 
Górze, Kamiennej Górze i Miliczu. Z tego powodu zostały one poddane anali-
zie z uwzględnieniem powyżej wymienionych cech.

W tym celu przeprowadzono kwerendę biblioteczną literatury poświęco-
nej analizowanym zabytkom architektury, a także badania terenowe. Posłu-
żono się także wynikami wywiadów przeprowadzonych przez Tyrakowską 
(2010). Wywiady zostały przeprowadzone z proboszczami kościołów łaski  
w Miliczu – księdzem Kazimierzem Kydryńskim, w Kamiennej Górze – księ-
dzem kanonikiem Robertem Dublańskim oraz w Jeleniej Górze – księdzem 
doktorem Andrzejem Bokiejem. Wywiady, których wyniki uwzględniono  
w artykule, zostały przeprowadzone w lecie roku 2009, badania terenowe mia-
ły natomiast miejsce w czerwcu 2011 r. 
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Zarys historyczny powstania kościołów łaski

Zmiany w jednolitym od początku średniowiecza obrazie chrześcijańskie-
go Śląska pojawiły się wraz z sympatykami ruchu zapoczątkowanego przez 
Marcina Lutra (1483–1546), przełom nastąpił jednak w roku 1534, kiedy we-
dle zasady cuius regio, eius religio książę legnicki Fryderyk II jako pierwszy 
zniósł na swych ziemiach obrządek rzymski. Protestantyzm szybko zdobywał 
zwolenników i w rezultacie około 1540 r. na Dolnym Śląsku parafie rzym-
skokatolickie stanowiły „wyspy w morzu wiernych wyznań reformowanych” 
(Wrzesiński 2006). W 2. połowie XVI wieku powstała struktura organizacyjna 
społeczności protestanckiej, podzielonej na wiele kościołów lokalnych, oraz 
nastąpił rozwój szkolnictwa protestanckiego. 

Dwa wyznania współistniały pokojowo aż do XVII wieku, kiedy  
po uzyskaniu pełnego poparcia władzy cesarskiej dla rekatolizacji prowincji 
rozpoczęło się otwarte starcie z protestantyzmem. Po zakończeniu wojny trzy-
dziestoletniej (1618–1648) zakazano publicznego kultu protestanckiego na te-
rytoriach dziedzicznych Habsburgów, jako jedyne postawiono wówczas trzy 
świątynie luterańskie za murami miejskimi Świdnicy, Jawora i Głogowa, zwa-
ne odtąd kościołami Pokoju (Wrzesiński 2006). Jedynie w kilku księstwach 
pozostawiono protestantom „z łaski cesarskiej” pełną swobodę kultu, jednak 
w roku 1675 śmierć ostatniego z Piastów śląskich, Jerzego IV Wilhelma, spo-
wodowała przejęcie księstw brzeskiego, legnickiego i wołowskiego pod bez-
pośrednią władzę cesarza. Gwarantami należytego przestrzegania prawa byli 
książęta Szwecji i Rzeszy, a interwencja Karola XII Wittelsbacha (1682–1718) 
podczas jego wyprawy na Saksonię zaowocowała zawarciem polubownej kon-
wencji w Altranstädt 24 września 1707 r. Cesarz Józef I zobowiązał się wów-
czas zwrócić luteranom 126 kościołów w księstwach: legnickim, brzeskim, 
wołowskim, ziębickim i oleśnickim oraz w okręgu wrocławskim (Wrzesiń-
ski 2006). W księstwach dziedzicznych Habsburgów pozwolono na budowę 
sześciu nowych świątyń protestanckich, tzw. kościołów łaski, następującym 
miastom: Cieszyn, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kożuchów, Milicz i Żagań. 
Ograniczenia przy ich budowie były mniejsze niż przy kościołach Pokoju, bo 
można je było wznosić z trwałych materiałów, ale nadal obowiązywała zasada 
lokowania ich poza murami miejskimi. Ponadto do ich lokalizacji wyznaczono 
miejscowości peryferyjne, by ograniczyć do nich dostęp. Rozpoczęcie budowy 
mogło nastąpić zresztą po wręczeniu władzom cesarskim wysokich łapówek 
(Szczepankiewicz-Battek 2005). Z sześciu powstałych trzy okazalsze wybu-
dowano w Cieszynie, Kamiennej Górze i Jeleniej Górze, trzy skromniejsze  
w Miliczu, Kożuchowie i Żaganiu. Po przejęciu Dolnego Śląska przez państwo 
pruskie w roku 1740 zagwarantowano wolność wyznania, a katolicyzm stracił 
wsparcie władzy państwowej.
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Niestety zmiany polityczne, które pozwoliły na wzbogacenie dziedzictwa 

kulturowego Dolnego Śląska, przyczyniły się także do świadomego niszcze-
nia śladów przeszłości nieodpowiadającej ideologii rządzących. Tak stało się 
po II wojnie światowej. Przesunięcie granic, masowe przesiedlenia ludności 
ze wschodu na zachód oraz budowa nowych więzi regionalnych opartych na 
kontrolowanej przez komunistów władzy spowodowały, że nieoczekiwanym 
sojusznikiem w akcji osadniczej na Ziemiach Odzyskanych stał się Kościół 
katolicki. Kardynał August Hlond już w roku 1945 przystąpił do likwidacji 
niemieckiej i tworzenia polskiej administracji kościelnej na Dolnym Śląsku 
(Kiec 2009). Zajmowanie niemieckich świątyń katolickich i ewangelickich sta-
ło się widomym znakiem zmiany przynależności państwowej i narodowej tych 
ziem. Po rozbiciu przez komunistów legalnej opozycji politycznej, po wybo-
rach w roku 1947, Kościół katolicki stał się jedyną zorganizowaną siłą zdolną 
przeciwstawić się nowej władzy, co spowodowało wzmocnienie mitu Polak 
katolik. W tej sytuacji kościoły mniejszościowe znalazły się w bardzo trudnym 
położeniu, a setki świątyń ewangelickich zostały przejęte przez katolików.

Los taki spotkał kościoły łaski w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i Miliczu. 
Wszystkie trzy są obecnie kościołami parafialnymi, podczas gdy obiekt jelenio-
górski pełni także funkcję kościoła garnizonowego. We wrześniu 1992 r. dzięki 
przychylności parafii rzymsko katolickiej wznowiono odprawianie nabożeństw 
ewangelickich w kościele milickim, które odbywały się co dwa tygodnie przez 
kilka lat, a prowadził je ówczesny proboszcz parafii w Sycowie, ksiądz Andrzej 
Fober. Obecnie najbliższe nabożeństwa luterańskie odbywają się w odległej o bli-
sko 20 km Starej Hucie, filii parafii w Sycowie. Dojeżdża na nie kilka pozostałych  
w gminie Milicz rodzin ewangelickich (Felkle, Kliber 2008). Kościoły łaski  
w Kożuchowie i Żaganiu już nie istnieją. Obydwa po II wojnie światowej służyły 
jeszcze ewangelikom. Zbór w Żaganiu był jednak zbyt mały, by funkcjonował jako 
świątynia, w związku z czym został on w latach 70. przejęty przez władze miej-
skie, które doprowadziły do jego rozbiórki w roku 1986. Z podobnych względów 
kościół w Kożuchowie został przekazany w 1950 r. parafii prawosławnej, która 
przekazała go w 1962 r. Państwowym Zakładom Zbożowym na magazyn. Postę-
pująca dewastacja obiektu doprowadziła do jego rozebrania w roku 1973. Z obu 
świątyń przetrwały jedynie wieże (Szczepankiewicz-Battek 2005). Z sześciu ko-
ściołów łaski jedynie obiekt w Cieszynie – pierwszy nowy kościół ewangelicki  
na Górnym Śląsku od XVI wieku – służy ewangelikom do dziś. 

Ocena atrakcyjności kościołów łaski dla turystyki kulturowej

Ranga walorów historycznych wiąże się z wydarzeniami, które miały miejsce 
w obiekcie, lub osobami, które miały z nim związek w przeszłości. W przy-
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padku kościołów ewangelickich na Dolnym Śląsku znaczenie tego elementu 
wydaje się małe ze względu na brak ciągłości kulturowej tych ziem i fakt, że 
obecnie liczbę protestantów w Polsce szacuje się na około 130 tys. wyznawców 
wobec 35 mln katolików i około 900 tys. wiernych Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego (www.poland. gov.pl/Koscioly,i,zycie,religijne,w,Pol-
sce,126.html). Wydaje się jednak, że rosnące w ostatnich latach zainteresowa-
nie dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska może spowodować także chęć 
poznania tradycji i historii dotąd zapomnianych lub świadomie odrzucanych.

Jelenia Góra, będąca ważnym ośrodkiem reformacji i trzecim co do zna-
czenia miastem w księstwie świdnicko-jaworskim, za zgodę na wzniesienie 
kościoła łaski musiała zapłacić sumę 3 tys. talarów jako prezent dla cesarza 
i 100 tys. guldenów rękojmi dla kamery cesarskiej, nie licząc pomniejszych 
łapówek dla urzędników cesarskich. Budowli patronowali m.in. hrabiowie An-
ton von Schaffgotsch i Ludwik von Zinzendorf. Budowa trwała od 22 kwietnia 
1709 r. do 9 maja 1718 r. (Staffa 1999). Powstał największy kościół w mieście, 
a cmentarz przy nim stał się reprezentacyjną nekropolią, na której chowano 
najznamienitszych obywateli. Ciekawa historia wiąże się z wydarzeniem, któ-
re miało miejsce 1 sierpnia 1745 r., gdy piorun, uderzając w kopułę w cza-
sie nabożeństwa, zerwał linę utrzymującą drewniany baldachim nad amboną,  
a ten zabił wygłaszającego kazanie Bogumiła Adolpha. Wypadek ten spowo-
dował panikę wśród osób obecnych na nabożeństwie, w wyniku której wiele 
osób zostało poranionych i stratowanych. Historia ta została uwieczniona epi-
tafium umieszczonym na kościele (Staffa 1999).

Kamienna Góra stanowiąca ważny ośrodek płóciennictwa w połowie 
XVI wieku przeżywała rozkwit reformacji. Po kilkudziesięciu latach odbu-
dowy zniszczeń po wojnie trzydziestoletniej uzyskała zgodę na wzniesienie 
kościoła łaski. Budowa trwała od roku 1709 do 1722 i była wspólnym przedsię-
wzięciem całej gminy. Wśród fundatorów zasłużyli się Elias von Benchel oraz 
kupcy wrocławscy Gebhardt i Sammer, którzy zapłacili za wykonanie ołtarza. 
Od 1710 r. istniała tu również duża szkoła dla duchownych ewangelickich, sły-
nąca z wysokiego poziomu nauczania (Staffa 1997). Przy kościele od 1729 r. 
gromadzono księgozbiór. Biblioteka ta, znana jako fundacja naukowa Wallen-
berga, cieszyła się szczególną sławą. Zbiory liczyły około 8 tys. woluminów,  
w tym wiele manuskryptów i starodruków, a także bezcennych silesiaków i po-
loników. Istniał też zbiór obrazów, dzieł sztuki i bibelotów, który dał początek 
Muzeum Miejskiemu w Kamiennej Górze.

 Milicz leżący na szlaku handlowym z Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, 
do Wielkopolski stanowił od średniowiecza ważny ośrodek handlu i rzemio-
sła. Od roku 1525 stał się również ośrodkiem reformacji, posiadającym szkołę 
protestancką. W latach 1709–1714 zbudowano w mieście ewangelicki kościół 
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łaski, projektu Hoffmanna, a duży wkład w budowę wniósł hrabia Henryk 
Maltzan, czego dowodem jest płyta pamiątkowa w posadzce części ołtarzo-
wej (Jaśniewski 1998). Z uwagi na bliskość Wielkopolski i terenów etnicznie 
polskich nabożeństwa w tym kościele odbywały się także w języku polskim 
do roku 1789, a polski duchowny piastował urząd proboszcza pomocniczego 
(Felkle, Kliber 2008). Kościół łaski został połączony z polecenia Maltzanów 
podziemnym tunelem z milickim pałacem. Po II wojnie światowej przejście 
zamurowano, ale oba obiekty dzieli zaledwie kilkaset metrów.

Walory historyczne opisywanych obiektów mają więc, jak widać, charak-
ter lokalny lub regionalny, mogą stanowić jednak ciekawe uzupełnienie wie-
dzy na temat historii Dolnego Śląska. W przypadku zabytków architektury 
największe znaczenie mają jednak walory architektoniczne obiektu i arty-
styczne wyposażenia. W odniesieniu do nich analizowane kościoły cechuje 
większe zróżnicowanie i wyższa ranga.

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Gó-
rze był największym ze wzniesionych kościołów łaski, a obecnie uważa się 
go za drugą najokazalszą świątynię w mieście po kościele św. św. Erazma 
i Pankracego. Uchodzi on również za jedną z najwybitniejszych realiza-
cji śląskiego baroku. Mieści 4020 osób, z tego 2742 na emporach (Staffa 
1999). Projekt kościoła wykonał znany architekt Karl Martin Frantz z Re-
wala (obecnie estoński Tallin), nawiązując do swojego projektu kościoła  
św. Katarzyny w Sztokholmie. Hełm wieży, kopuła i zwieńczenia wież klatek 
schodowych spłonęły 16 października 1806 r. i zostały odbudowane w latach 
1810–1811 z pewnymi uproszczeniami i wprowadzeniem klasycystycznego 
detalu. Świątynię poddawano remontom w latach 1908 i 1925, przy czym 
przywrócono latarni barokową formę (Brzezicki, Nielsen, Grajewski 2006). 
Wielokrotne remonty prowadzono także m.in. w latach: 1959, 1963, 1973  
i 1975–1978 (Staffa 1999).

Jest to monumentalna budowla założona na planie krzyża greckiego, 
zwieńczona ośmioboczną, spłaszczoną kopułą na skrzyżowaniu naw, zakoń-
czona dwuprześwitowym hełmem (fot. 1). Wschodnie ramię zostało przedłu-
żone o kwadratowe przęsło pełniące rolę prezbiterium i mieszczące ołtarz. 
Między ramionami krzyża stoją kwadratowe dobudówki z klatkami schodo-
wymi, zwieńczone 8-bocznymi wieżyczkami i kopulastymi hełmami (Brze-
zicki, Nielsen, Grajewski 2006). Dachy są łamane, a nawy zostały przykryte 
sklepieniami kolebkowymi. Elewacje mają na narożach pilastry toskańskie  
i lizeny, na osi naw trójkątne tympanony, a u dołu, poza przedłużonym ramie-
niem, trzy wejścia w małych kruchtach. Wysokie okna, zamknięte półkoliście, 
sięgają od cokołu do szerokiego prostego belkowania (Staffa 1999). 
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Fot. 1. Kościół łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze

Fot. J. Łach.

Wewnątrz drewniane, dwukondygnacyjne empory zostały wsparte  
na dwudziestu sześciu kompozytowych kolumnach, o prostych balustradach 
powtarzających zarys murów obwodowych, nad którymi znajduje się trzecia, 
najwyższa, znacznie płytsza. Na emporach zachowały się wydzielone wtór-
nie loże. Polichromie sklepienia i ścian zostały wykonane przez Felixa Antona 
Schefflera i Johanna Frantza Hoffmana w latach 1734–1751. Obejmują one cykl 
sześciu rozbudowanych scen, przedstawiających Trójcę Świętą, Zmartwych-
wstanie, Wniebowstąpienie, nawrócenie Szawła, sen Jakuba, ewangelistów 
(Brzezicki, Nielsen, Grajewski 2006). Jest to tzw. malarstwo iluzjonistyczne. 
Na przedpiersiach empor znajdują się malowidła i cytaty z Pisma Świętego. 
Część malowideł na emporach mógł wykonać M. Börnschlägel w późniejszym 
czasie (Staffa 1999). 

Dominantę wnętrza stanowi drewniany, polichromowany ołtarz wyko-
nany przez Hilschera – snycerza z Jeleniej Góry około lat 1727–1729. Był 
kilkakrotnie przerabiany w XIX i początku XX wieku i wówczas utracił 
część pierwotnego wystroju. W 1997 r. razem z obrazem pędzla Mengelberga  
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z roku 1859 przedstawiającym „Chrystusa na Górze Oliwnej” przeszedł 
gruntowną konserwację. Rzeźby figuralne przypisuje się J.G. Urbansky’emu. 
Nad ołtarzem znajduje się niezwykle bogaty prospekt organowy o rozbudo-
wanej 11-kolumnowej strukturze, z centralnie umieszczoną witrażową glorią 
z imieniem Jahwe, z roku 1727. Był to trzeci co do wielkości instrument  
na Dolnym Śląsku, miał 4 manuały, 64 głosy, 80 rejestrów i 3423 piszczał-
ki. W prospekcie były ruchome figurki aniołów grających na różnych in-
strumentach (Staffa 1999). Organy wykonał organmistrz Michał Roeder z 
Berlina w roku 1727, a ich koszt wyniósł aż 30 tys. talarów. Zostały rozbu-
dowane w latach 1732 oraz 1830 (Brzezicki, Nielsen, Grajewski 2006). W 
roku 1905 organy powiększono i zmieniono w znanej śląskiej firmie „Schlag 
u.Sohn” ze Świdnicy. Zmieniony wówczas w duchu założeń romantycznych 
zespół dźwięków został powiększony do 70 rejestrów przy wykorzystaniu 
znacznej liczby oryginalnych piszczałek. Po wojnie zostały one częściowo 
zrujnowane i rozebrane, jednak w latach 1997–1998, dzięki staraniom obec-
nego proboszcza parafii garnizonowej, księdza pułkownika doktora Andrze-
ja Bokieja, profesora Andrzeja Chorosińskiego i miejscowej służby ochrony 
zabytków oraz pomocy finansowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
przeprowadzono gruntowne prace konserwatorsko-organmistrzowskie. Orga-
ny mają możliwość imitowania całej orkiestry symfonicznej, łącznie z instru-
mentami perkusyjnymi i cymbałami, oraz brzmienie chóru męskiego. Można 
je przestrajać w trakcie grania na różne tonacje. Posiadanie przez kościół tak 
wspaniałego instrumentu spowodowało, że w dniu 14 września 1998 r. zain-
augurowany został Europejski Festiwal Muzyki Organowej, który w 2000 r. 
przyjął nazwę Silesia Sonans. Skromniejsze są barokowe ołtarze boczne  
z XVIII wieku. Cennym elementem wyposażenia jest kamienna ambona 
wykonana w 1717 r. z piaskowca, o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej z figura-
mi ewangelistów, ufundowana przez kupca M. Bertolda z Görlitz. Wsparty  
na postaciach czterech aniołów kosz wzbogacony został o płaskorzeźby 
Chrystusa z globem w ręku i czterech ewangelistów (fot. 2). Balustrada scho-
dów po obu stronach przedstawia Mojżesza i węża miedzianego, Mojżesza 
z tablicą przykazań, sceny ukrzyżowania oraz zesłania Ducha Świętego.  
Na drewnianym baldachimie znalazły się figuralne rzeźby apostołów (Brze-
zicki, Nielsen, Grajewski 2006). Chrzcielnica z marmuru przewornieńskiego 
ufundowana przez kupca Johanna Martina Gottfrieda pochodzi z roku 1717. 
Ozdabiają ją alabastrowe płaskorzeźby przedstawiające chrzest i zmartwych-
wstanie Chrystusa, przejście Żydów przez Morze Czerwone oraz Arkę No-
ego. Ponadto zachowały się barokowe obrazy olejne z XVIII wieku i dzwon 
z roku 1807. Na ścianie zewnętrznej, obok wejścia do zakrystii, znajduje się 
kamienne epitafium pastora Gottloba Adolpha (Staffa 1999). 
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Fot. 2. Wnętrze kościoła łaski w Jeleniej Górze. Po lewej kamienna ambona wykonana z pia-
skowca w roku 1717, w tle ołtarz główny, po bokach drewniane dwukondygnacyjne empory

Fot. J. Łach.

W dniu 14 września 2002 r. arcybiskup Francesco Pio Tamburrino z Wa-
tykanu dokonał intronizacji relikwii Drzewa Krzyża Świętego, a we wrześniu 
2006 r. kościół został ustanowiony jako sanktuarium Krzyża Świętego diecezji 
legnickiej. Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego w kształcie krzyża znajduje 
się w ołtarzu głównym nad tabernakulum w szklanej kapsule. Wykonany jest 
ze srebra, zdobiony złotymi ornamentami. Na skrzyżowaniu ramion umiesz-
czone są dwie drzazgi z krzyża Chrystusowego. Natomiast w dniu 15 kwietnia 
2007 r. została poświęcona kaplica Miłosierdzia Bożego, gdzie znajdują się 
relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

Kościół parafialny Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze w mo-
mencie powstania nosił wezwanie Trójcy Świętej. Kamień węgielny położono  
5 czerwca 1709 r., a poświęcono go 8 października 1720 r. (Pilch 2005), cho-
ciaż prace ciągnęły się jeszcze kilka następnych lat. Odnowienie wieży nastąpiło  
w roku 1927. Po 1945 r. nieużywany popadł w ruinę, plebanię rozebrano. Część 
wyposażenia wnętrza przeniesiono do kościoła garnizonowego w Warszawie. 
Po przejęciu świątyni przez Kościół katolicki przeprowadzono remont w latach 
1959–1964, połączony z demontażem większości wystroju i przebudową wnętrza 
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oraz wzniesieniem nowej plebani (Brzezicki, Nielsen, Grajewski 2006). W roku 
1972 ustanowiono samodzielną parafię (Staffa 1997). Jest to założenie centralne 
na rzucie krzyża greckiego o ramionach długości 14 metrów, prawdopodobnie 
według projektu wybitnego architekta śląskiego, Karla Martina Franta (fot. 3). 

Fot. 3. Kościół łaski pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze

Fot. J. Łach.

W ramionach krzyża znajdują się kwadratowe klatki schodowe, a za ołtarzem 
niższa pięcioboczna zakrystia. W 1729 r. od zachodu dostawiono czworoboczną 
wieżę z portalem głównym, zwieńczoną hełmem z prześwitem, a od wschodu za-
krystię z biblioteką (Pilch 2005). Kościół nakryto dachem łamanym, a centrum 
założenia przykrywa spłaszczona kopuła wsparta na pendentywach o średnicy  
14 metrów. Nad skrzydłami bocznymi występują sklepienia kolebkowe.

Wewnątrz świątyni piętrowe, pierwotnie dwukondygnacyjne drewniane 
empory zostały wsparte na kolumnach jońskich. Kościół mógł pomieścić oko-
ło 3,5 tys. wiernych na miejscach siedzących (Tyrakowska 2010). Elewacje zo-
stały opięte lizenami, a na narożach kamiennym boniowaniem wzbogaconym 
wysokimi oknami zamkniętymi półkoliście. Na osiach skrzydeł znajdują się 
trójkątne naczółki (Staffa 1997).
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Pierwotne wyposażenie kościoła było bardzo bogate, obejmowało bowiem 
ołtarz z 1738 r., ambonę z 1722 r., marmurową chrzcielnicę z alabastrowo-drewnia-
ną pokrywą oraz organy powstałe w roku 1723. Jeszcze w końcu lat 40. XX wieku 
wyposażenie to było kompletne i na miejscu, niestety w latach 50. cztery najcen-
niejsze wymienione powyżej elementy wywieziono do kościoła garnizonowego do 
Warszawy. Obecnie wyposażenie jest skromne i współczesne. Zachowała się krata 
wejścia głównego oraz dziewięć barokowych epitafiów, wtórnie umieszczonych 
na balustradzie schodów zewnętrznych. Koło ołtarza wmurowana jest płyta Eliasa 
von Benchela, zasłużonego przy budowie kościoła (Staffa 1997).

Kościół św. Andrzeja Boboli w Miliczu, pierwotnie noszący wezwanie 
Krzyża Świętego, zaprojektował i zbudował w latach 1709–1714 Gottfried 
Hoffmann z Oleśnicy z fundacji hrabiego Henryka Maltzana (Brzezicki, Nie-
lsen, Grajewski 2006). Barokowy kościół o konstrukcji ryglowej orientowany 
na wschód został założony na planie krzyża greckiego na wzór świdnickiego 
kościoła Pokoju (fot. 4). 

Fot. 4. Kościół łaski pw. Andrzeja Boboli w Miliczu – południowa elewacja

Fot. J. Łach.

Obiekt jednonawowy z poligonalnie zakończonym prezbiterium otoczono 
zakrystią i kaplicą chrztu, o ramionach trójbocznych zakończonych kruchta-
mi. Pierwotna wieża została przebudowana i obniżona do 46 m wobec groźby 
zawalenia się, ale i tak do dziś zwraca uwagę odchylenie od pionu jej górnej 
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części (Felkle, Kliber 2008). Założona na planie kwadratu została zwieńczona 
hełmem trójkondygnacyjnym. Obecnie pełni funkcję wieży zegarowej. Dach 
jest wielospadowy z lukarnami i cebulastym hełmem z latarnią na wieży. Dwie 
kondygnacje okien, zamkniętych łukami koszowymi, dołem są owalne.

Surowe wnętrze przykryto stropem dekorowanym ramowo. Trzy piętra 
empor nieobejmujących prezbiterium powtarzają rysunek murów, dostępne są 
z klatek schodowych między ramionami krzyża (fot. 5). Ambona i chrzciel-
nica, misternie wyrzeźbione w stylu rokokowym w drugim dziesięcioleciu 
XVIII wieku, zostały przeniesione w roku 1955 do katedry poznańskiej i sta-
nowią do dziś jej ozdobę (Felkle, Kliber 2008). Obecne skromne wyposażenie 
pochodzi głównie z okresu przebudowy kościoła, a więc z lat 70. XX wieku. 
Tylko niektóre elementy są starsze, takie jak neobarokowy prospekt organowy 
z roku 1887, obrazy drogi krzyżowej wykonane przez J. Waldowskiego z roku 
1908. Najstarsze są epitafia Johanna Andreasa von Freyhutta i jego żony, Anny 
Cathariny z domu Röttich, z około 1734 r. 

Fot. 5. Współczesne skromne wyposażenie kościoła łaski w Miliczu

Fot. J. Łach.

Stan zachowania obiektu na dzień dzisiejszy można określić jako bardzo 
dobry. Obiekt sakralny wraz z otaczającą zabudową i terenami zielonymi pod 
koniec lat 90. został poddany gruntownemu remontowi i rewitalizacji. Efektow-
nie prezentująca się elewacja kościoła jest wynikiem odrestaurowania jej w roku 
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1999 ze środków Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej. W latach 2003–2005 
wyremontowano wnętrze i wstawiono nowe ławki (Felkle, Kliber 2008). Następ-
stwem tych działań jest odnowiona elewacja kościoła, domu parafialnego, daw-
nej szkoły ewangelickiej oraz przebudowany plac wokół kościoła. Podczas prac 
nad otoczeniem świątyni wykonano brukowaną posadzkę, od strony wschodniej 
ustawiono kamienne i drewniane ławki, założono kwiatowe rabatki, posadzono 
drzewa, a od strony północnej wykonano parking dla samochodów osobowych. 
Na placu przed kościołem ustawiono pomnik Jana Pawła II oraz rzeźbę Matki 
Bożej. Remont objął również wnętrze kościoła, gdzie odświeżone i odmalowane 
w jasnych kolorach ściany ukazały piękno architektoniczne budowli. 

Z powyższego opisu wynika, że najwyższe walory architektury i wypo-
sażenia obiektu cechują kościół łaski w Jeleniej Górze, podczas gdy kościół 
w Miliczu wyróżnia się oryginalnością budowli ryglowych, do której to gru-
py należą także wspomniane wcześniej kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku. 
Wszystkie trzy świątynie wzniesiono w stylu barokowym, znanym z wielu 
wybitnych realizacji w regionie. Stan zachowania można ocenić jako dobry. 
Obiekt w Jeleniej Górze uzyskał także dodatkowe walory współcześnie, gdy 
sprowadzono do niego relikwie. W ten sposób dawna świątynia ewangelicka 
stała się sanktuarium i celem podróży także dla turystyki pielgrzymkowej. 

Dodatkowo należałoby rozważyć położenie budowli w krajobrazie, okre-
ślone przez bezpośrednie otoczenie obiektu, które może znacząco podnosić jego 
walory estetyczne (Duda-Seifert, Rogowski, Góralewicz-Drozdowska 2010).

Najbardziej atrakcyjne otoczenie zarówno pod względem historycznych, 
jak i estetycznych wartości ma kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża  
w Jeleniej Górze. Położony przy ul. 1 Maja, na dawnym Przedmieściu Wo-
janowskim, stoi w centrum dawnego rozległego cmentarza. Pod murami 
otaczającymi całe założenie zachowało się 18 pięknych, barokowych kaplic 
grobowych o rozbudowanej formie i bogatej dekoracji rzeźbiarskiej (Brze-
zicki, Nielsen, Grajewski 2006). Wzniesione one zostały w latach 1716–1770 
przez najzamożniejsze rody jeleniogórskich mieszczan. Do najstarszych na-
leżą kaplice Glafeyów z 1716 r. i Baumgartena z 1719 r. projektowane przez 
Michała Frantza. Wszystkie posiadają bogato zdobione frontony, często z fi-
gurami wieńczącymi szczyty lub gzymsy, okazałe portale z płaskorzeźbami 
lub inskrypcjami oraz wspaniałe, kute kraty. Po wojnie kaplice zostały czę-
ściowo zdewastowane, jednak od roku 1978 zostały poddane konserwacji. 
W związku z obchodami juileuszu świątyni na lata 2009–2018 zaplanowano 
ich kompleksowy remont. W centrum cmentarza stoi klasycystyczny pomnik 
nagrobek z XIX wieku.

W skład zespołu wchodzą też budynki dawnej pastorówki i szkoły ewan-
gelickiej przy ul. 1 Maja – oba projektu K.M. Frantza. Pastorówka, obiekt pod 
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numerem 45, powstała w latach 1709–1711. Jest to budowla dwukondygnacyj-
na, na rzucie wydłużonego prostokąta, o jedenastoosiowej elewacji frontowej  
i czteroosiowych bocznych. Elewacje są dzielone lizenami, okna otoczono opa-
skami. Z kolei szkołę (nr 39–41) zbudowano w latach 1709–1712 na rzucie trzy-
skrzydłowym i dwukondygnacyjnym. Jej wygląd nawiązuje do pastorówki, ale 
elewacja frontowa jest trzynastoosiowa (Staffa 1999).

Kościół w Kamiennej Górze położony jest przy placu Kościelnym. Otacza-
ją go dawne rozległe cmentarze, obecnie stanowiące park, założony w 2. połowie 
XIX wieku. Największym zachowany obiektem jest stojąca koło kościoła póź-
nobarokowa kaplica grobowa – mauzoleum rodziny Engmannów z roku 1783, 
wzniesiona na rzucie kwadratu, z silnie akcentowanymi narożami, skromnym 
portalem, nakryta fantazyjnym dachem kopułą. Zachował się też fragment muru 
cmentarnego z 2. połowy XIX wieku. Od południowego wschodu dostawiono 
nowy budynek plebanii, nakryty łamanym dachem, niemniej obecnie jest kryty 
blachą. Na północny wschód od kościoła znajduje się budynek dawnej ewange-
lickiej szkoły średniej dla dziewcząt z 2. ćwierci XVIII wieku. Dwuskrzydłowa 
i dwukondygnacyjna budowla na rzucie litery „L”, o elewacjach dzielonych li-
zenami, posiada kamienny portal z łukiem koszowym. Sień nakryto kolebką  
z lunetami, w pozostałych pomieszczeniach stropy są belkowe. Obok znajduje 
się jeszcze dom kantora z roku 1725 (Brzezicki, Nielsen, Grajewski 2006). 

Fot. 6. Dawna szkoła ewangelicka z 1857 r. przy kościele łaski w Miliczu. Odtworzona zabudo-
wa ryglowa przykryta dachem polskim

Fot. J. Łach.
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W Miliczu na przedłużeniu osi kościoła znajduje się zespół zabudowań 
dawnej parafii ewangelickiej. Kościół tworzy architektoniczną całość z budyn-
kami dawnej parafii ewangelickiej, również wykonanymi z muru pruskiego. 
Zespół tworzy dom parafialny z roku 1790 oraz dawna szkoła ewangelicka 
(fot. 6). Należący do zespołu szpital został rozebrany w roku 1986, a na jego 
miejscu w roku 1998 powstał współczesny budynek plebanii, nawiązujący  
do architektury zespołu. 

Jak widać, walory analizowanych zabytków podnosi ich najbliższe oto-
czenie – obszary zielone i dodatkowe budowle powiązane historycznie i urba-
nistycznie z kościołami. 

Zgodnie z przyjętym postępowaniem badawczym poza analizą walorów 
samych kościołów łaski i ich bezpośredniego otoczenia autorzy poddali anali-
zie także ich położenie w stosunku do tras lub obszarów turystycznych jako 
ważnych czynników decydujących o znaczeniu zabytków dla turystyki. 

Wszystkie trzy kościoły są umiejscowione w ośrodkach miejskich Dolne-
go Śląska, mających status historycznych założeń urbanistycznych (Mikułow-
ski 1993). Autorzy opracowania Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki 
rozwoju (Wyrzykowski 2004) na podstawie przeprowadzonych badań uzna-
li Jelenią Górę za miejscowość turystyczną o znaczeniu międzynarodowym, 
podczas gdy Kamienna Góra i Milicz znalazły się w kategorii miejscowości 
o znaczeniu krajowym. Pierwsze z wymienionych miast przyjmuje rocznie 
około 60 tys. turystów korzystających z noclegów w porównaniu z 10 tys.  
w gminach miejskiej i wiejskiej Milicza oraz z liczbą tylko około 1,5 tys. osób 
w Kamiennej Górze (dane za rok 2002, Wyrzykowski 2004).

Za najważniejsze regiony lub obszary turystyczne będące również głów-
nymi kierunkami ruchu turystycznego uznano regiony jeleniogórski i wałbrzy-
ski oraz obszar doliny Baryczy.

Region jeleniogórski pokrywa się z wydzieleniem Sudetów Zachodnich 
w regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (2009) i obejmuje: Góry 
Izerskie, Góry Kaczawskie, Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze oraz Rudawy 
Janowickie. W regionalizacji turystycznej Mileskiej (1963) obszar ten okre-
ślony został jako region jeleniogórski, w Geografii turystyki Polski (Lijewski, 
Mikułowski, Wyrzykowski 2008) omawiany jest pod hasłami: Góry Izerskie 
oraz Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze. Karkonosze leżące w jego południo-
wej części stanowią najważniejszy rejon turystyczny w Sudetach, a także ko-
lebkę turystyki górskiej. Karkonoski Park Narodowy, dla którego Jelenia Góra 
stanowi węzeł rozrządowy ruchu turystycznego, odwiedzany jest przez około 
1,5 mln turystów rocznie (Program… 2005). Na zachód od miasta rozciąga się 
także Park Krajobrazowy Doliny Bobru. 
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Region wałbrzyski, w którego granicach leży Kamienna Góra, stanowi 

część Sudetów Środkowych i obejmuje Kotlinę Kamiennogórską (Bramę Lu-
bawską według Kondrackiego, 2009), Góry Kamienne (Góry Krucze i Góry 
Suche), Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie. Pokrywają się one w dużej mierze 
z wydzieleniem regionu wałbrzyskiego przez Mileską (1963), w Geografii tu-
rystyki Polski omawiane są pod hasłami: Góry Kamienne i Wałbrzyskie oraz 
Góry Sowie. Na zachód od Kamiennej Góry rozciąga się, leżący już w gra-
nicach regionu jeleniogórskiego, niemniej dostępny z miasta Rudawski Park 
Krajobrazowy. Region ten nie jest tak często odwiedzany przez turystów jak 
wcześniej wspomniany region jeleniogórski.

Milicz leży na turystycznym obszarze doliny Baryczy, w Kotlinie Milic-
kiej, która razem z Kotliną Żmigrodzką powstały jako zagłębienia końcowe 
lodowca stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Przez obie kotliny 
przepływa Barycz, znaczną powierzchnię zajmują na tym obszarze lasy, m.in. 
zespół Lasów Milickich. W okolicach Żmigrodu i Milicza od czasów średnio-
wiecza istnieją stawy rybne, zajmujące powierzchnię 77 km2. Na stawach bytu-
je duża liczba gatunków ptaków, z czego większość gniazdujących. Utworzony 
rezerwat ornitologiczny Stawy Milickie stanowi atrakcję przyrodniczą rangi 
europejskiej. Znaczna część tego obszaru objęta została granicami Parku Kra-
jobrazowego Dolina Baryczy o największej powierzchni w Polsce. 

Jak wynika z powyższej analizy, dwie miejscowości, w których występują 
kościoły łaski, czyli Jelenia Góra i Kamienna Góra, związane są z kierunkami 
przepływu turystyki górskiej regionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Głów-
nymi destynacjami o walorach przyrodniczych dla Jeleniej Góry jest Karkonoski 
Park Narodowy wraz z rezerwatami: góra Chojnik, wodospady Kamieńczyk oraz 
Szklarka, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, a także Rudawski Park Krajobra-
zowy (ryc. 1). Dla Kamiennej Góry celem turystyki przyrodniczej jest ponownie 
Park Krajobrazowy Rudaw Janowickich oraz Park Krajobrazowy Sudetów Wał-
brzyskich wraz z rezerwatami Kruczy Kamień i Głazy Krasnoludów. Dla Mi-
licza główną destynacją przyrodniczą jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy  
z unikatowym krajobrazem pseudojeziornym reprezentowanym przez pocyster-
skie stawy hodowlane. Unikatowość obszaru warunkuje istnienie tu największej 
na Dolnym Śląsku populacji ptactwa wodnego, łąkowego oraz leśnego liczącego 
około 150 gatunków gniazdujących (ryc. 1). 

Walory kulturowe analizowanych miejscowości i ich otoczenia są również 
zróżnicowane. Jelenia Góra wraz z otoczeniem skupia największą liczbę atrak-
cji kulturowych od średniowiecza (Stare Miasto, zamek Chojnik) po współcze-
sność (Skansen Militarny Wojska Polskiego czy sztolnie uranowe w Kowarach).  
W obrębie Starego Miasta zachowała w całości średniowieczny układ prze-
strzenny, którego centrum stanowi rozległy prostokątny rynek oraz bardzo 
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malowniczy i cenny zespół zabytkowy z kilkuset budynkami reprezentujący-
mi prawie wszystkie typy i cechy stylowe, jedynie poza architekturą romańską 
(Staffa 1999). W pobliżu miasta na uwagę zasługuje zabudowa uzdrowiskowa 
Cieplic Zdrój ze znajdującym się w parku zdrojowym Muzeum Karkonoskim 
wybudowanym w stylu tyrolskim. Do ważnych atrakcji turystycznych okolicy 
można zaliczyć kościółek Wang w Karpaczu, Muzeum Geologiczne i Hutę Szkła 
w Szklarskiej Porębie, Park Miniatur Dolnego Śląska, Sztolnie Uranowe oraz 
zabytkowe centrum w Kowarach, a także pałace położone w Kotlinie Jelenio-
górskiej (Mysłakowice, Łomnica, Wojanów, Staniszów). Kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze znajduje się na międzynarodowym 
szlaku pielgrzymkowym Via Sacra, przebiegającym od Górnych Łużyc przez 
Lubań, Jawor, Krzeszów i Karpacz do Czech (www.oberlausitz.com). Miasto to 
ma zostać uwzględnione również na wytyczanym obecnie Szlaku Baroku. Pro-
jekt Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna został przy-
gotowany przez Fundację Edukacji dla Demokracji przy współpracy z Domem 
Spotkań Angelusa Silesiusa i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Jego powstanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Na razie opraco-
wano koncepcję przebiegu szlaku na odcinku centralnym na terenie dawnego 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, na terenie Księstwa Żagańsko-Głogowskiego  
i w części zachodniej (www.drogibaroku.org). 

Kamienna Góra wraz z jej otoczeniem cechuje się mniejszym natężeniem 
ruchu turystycznego w stosunku do regionu jeleniogórskiego. Największe natę-
żenie charakteryzuje tu turystykę kulturową, a zwłaszcza pielgrzymkową kie-
rującą się do sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie, będącego również perłą 
baroku europejskiego, drugą destynacją jest miejscowość Chełmsko Śląskie, 
gdzie został zachowany średniowieczny układ urbanistyczny wraz z zespołem 
zabudowań tkackich zwanych Dwunastoma Apostołami. Obiektem zaintere-
sowań turystów w samym mieście Kamienna Góra jest natomiast historyczny 
układ miasta otoczony interesującymi obiektami architektury przemysłowej. 
Centrum starego miasta o planie zbliżonym do owalu zajmuje rynek. Miasto 
zachowało liczny, bogaty, zróżnicowany zespół zabytków oraz Muzeum Tkac-
twa Dolnośląskiego. 

W Miliczu zainteresowaniem turystów cieszy się kilka obiektów zabyt-
kowych miasta, które już od XI wieku było grodem kasztelańskim na głów-
nym szlaku z Wrocławia do Wielkopolski. Oprócz kościoła łaski odwiedza-
ne są tu ruiny dawnego zamku książąt oleśnickich, klasycystyczne kościoły  
św. Anny i św. Michała Archanioła oraz klasycystyczny pałac Maltzanów  
w parku krajobrazowym Stawy Milickie (Swenson 2000). 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie kościołów łaski na tle głównych walorów turystycznych w  regionach 
jeleniogórskim, wałbrzyskim i milickim 

Źródło: J. Łach.

Podsumowując położenie miejscowości, w których leżą kościoły łaski, przy 
uwzględnieniu tras i obszarów turystycznych i obecności innych walorów w oko-
licy, można stwierdzić, że najlepiej zlokalizowany jest obiekt w Jeleniej Górze  
w stosunku do istniejących kierunków i natężenia ruchu. Duży potencjał wiąże się 
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z obiektem w Kamiennej Górze ze względu na możliwości uaktywnienia turystyki 
w regionie wałbrzyskim, z uwzględnieniem głównie walorów kulturowych. Najni-
żej można ocenić lokalizację trzeciego z kościołów ze względu na mniejszą liczbę 
i rangę zarówno walorów kulturowych, jak i przyrodniczych w okolicy Milicza. 
Pewną szansę w tym ostatnim wypadku można upatrywać jedynie w rozwoju tu-
rystyki przyrodniczej na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, z opar-
ciem się na turystyce świątecznej mieszkańców Wrocławia. 

Dostępność komunikacyjna Jeleniej Góry, Kamiennej Góry oraz Mi-
licza decyduje o atrakcyjności turystycznej, a tym samym o zainteresowaniu 
kościołami łaski. 

Ryc. 2. Położenie kościołów łaski w stosunku do układu dróg krajowych i autostrad Dolnego Śląska

Źródło: J. Łach.

Jelenia Góra jest największym miastem w Sudetach Zachodnich i głów-
nym węzłem komunikacyjnym tego obszaru. Przez miasto prowadzą ważne 
szosy międzynarodowe: nr 3 (E67) z Pragi przez Jakuszyce do Legnicy i Szcze-
cina, nr 5 (E65) do Wrocławia i Gdańska (ryc. 2). Krzyżują się z nimi szosy: 
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nr 297 do Lwówka Śląskiego, nr 30 (E356) do Zgorzelca, nr 365 do Złotoryi, 
nr 366 z Piechowic do Kowar i nr 367 do Wałbrzycha przez Kamienną Górę. 
Jelenia Góry stanowi również ważny węzeł kolejowy, oferujący połączenia  
do Wrocławia, Lubania i Szklarskiej Poręby. 

Kamienna Góra jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym dla ob-
szaru Kotliny Kamiennogórskiej. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 5  
z Lubawki do Wrocławia, droga E367 do Wałbrzycha oraz liczne gminne drogi 
m.in. do Krzeszowa czy Chełmska Śląskiego.

Milicz stanowi głównie lokalny węzeł drogowy, przez miasto prowadzi 
droga krajowa nr 15 z Trzebnicy do Krotoszyna oraz drogi E439 do Żmigrodu 
i E448 do Twardogóry. Z Milicza dzięki licznym drogom gminnym można się 
dostać na obszar Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. 

Wydaje się więc, że ponownie najlepszą dostępnością komunikacyjną ce-
chuje się kościół łaski położony w Jeleniej Górze, słabiej skomunikowane są Ka-
mienna Góra i Milicz, aczkolwiek dla ostatniego z wymienionych miast atutem 
może być funkcjonowanie transportu kolejowego i bliższa odległość do centrum 
krajoznawczego i ośrodka generującego ruch turystyczny, jakim jest Wrocław. 

Aktualne przystosowanie kościołów łaski do obsługi ruchu turystycznego

W celu oceny atrakcyjności turystycznej i określenia możliwości wyko-
rzystania trzech zachowanych kościołów łaski na Dolnym Śląski dla rozwoju 
turystyki kulturowej w regionie należy także uwzględnić ich aktualne przysto-
sowanie do obsługi ruchu turystycznego. 

Wszystkie trzy kościoły są udostępniane turystom do zwiedzania, przy czym 
najbardziej aktywną działalność dodatkową prowadzi parafia kościoła w Jeleniej 
Górze, nieco uboższą ofertę proponują kościoły w Kamiennej Górze i Miliczu. 

W roku 2009 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Gó-
rze zainaugurował 9-letnie obchody jubileuszu 300-lecia budowy. Z tej oka-
zji została wybita przez Mennicę Polską okolicznościowa moneta „4 Łaski” 
o nominale wartości 4 zł w ograniczonej liczbie 20 tys. sztuk oraz minimalna 
seria monet w srebrze o nominale „300 Łask”. Monety te zostały udostępnione  
do sprzedaży w Pielgrzymkowym Punkcie Informacyjnym, zlokalizowanym 
w obiekcie kościoła. Sprzedawano je w okolicznościowym etui, zawierającym 
m.in. informacje o kościele i jego historii, fotografie i ryciny, a także fotogra-
fie medali (awers i rewers) wybijanych na kolejne jubileusze 50-, 100-, 150-  
i 200-lecia świątyni (www.kosciolgarnizonowy.pl). Od roku 1998 w koście-
le jeleniogórskim odbywa się wspomniany już wcześniej Europejski Festiwal 
Muzyki Organowej, który w 2000 r. przyjął nazwę Silesia Sonans. W dniach 
1–6.09.2010 r. miała miejsce trzynasta edycja festiwalu (www.silesiasonans.pl). 
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W Pielgrzymkowym Punkcie Informacyjnym można nabyć cegiełki współ-
uczestnictwa w organizacji festiwalu i całorocznej konserwacji organów. 

Obchody jubileuszu 300-lecia kościoła w Kamiennej Górze zaplanowano 
aż na 15 miesięcy, od sierpnia 2009 do października 2010 r. Wydarzenia obejmo-
wały koncerty na placu przykościelnym, wystawy okolicznościowe, sesje nauko-
we, m.in. poświęcone ekumenizmowi. Zaprojektowano logo obchodów, które 
stanowiło symbol o wielu znaczeniach (www.luteranie.wroc.pl/?p=1345). 

We wrześniu 2007 r. w Miliczu zorganizowano dwudniowe uroczysto-
ści z okazji trzechsetnej rocznicy podpisania ugody altransztadzkiej, rozpoczęte 
nabożeństwem ekumenicznym w milickim kościele łaski. 21 czerwca 2008 r.,  
w rocznicę poświęcenia kamienia węgielnego, odbyło się jubileuszowe na-
bożeństwo ekumeniczne. W uroczystości z koncertem muzyki gospel wzięli 
udział przedstawiciele byłych niemieckich mieszkańców, potomkowie fun-
datorów kościoła, hrabiowie Maltzan, przedstawiciele władz samorządowych  
i wojewódzkich (Felkle, Kliber 2008).

Możliwości wykorzystania kościołów łaski dla rozwoju turystyki  
kulturowej na Dolnym Śląsku

Przeprowadzona analiza pozwala ocenić atrakcyjność turystyczną kościołów ła-
ski Dolnego Śląska jako wysoką, a ich aktualny stan przystosowania do obsługi 
ruchu turystycznego jako dobry. Główny problem nienależytego wykorzystania 
tych obiektów jako potencjału dla rozwoju turystyki kulturowej zdaje się wyni-
kać głównie z braku pomysłu na ich powiązanie tematyczne w szerszym kontek-
ście produktowym oraz odpowiedniej promocji. Dobry punkt odniesienia dają 
kościoły Pokoju, które dzięki odpowiednim zabiegom, przede wszystkim prze-
prowadzonej restauracji oraz promocji, głównie dzięki wpisaniu na Listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO stały się ważnymi atrakcjami zarówno dla turystów 
krajowych, jak i zagranicznych. Oczywiście ich ranga dzięki unikatowości za-
stosowanych rozwiązań budowlanych jest znacznie wyższa niż kościołów łaski, 
ale sposób postępowania można w pewnej mierze powtórzyć, nawet łącząc te 
dwie grupy obiektów poprzez podobieństwa historyczne. 

Wydaje się, że wobec fali rosnącego zainteresowania kulturą i tradycja-
mi regionalnymi można podjąć się próby stworzenia szlaku tematycznego łą-
czącego kościoły ewangelickie lub nawet szerzej świątynie różnych wyznań 
na Dolnym Śląsku. Na pewno zaś warto opracować materiały i tablice infor-
macyjne, poświęcone analizowanym świątyniom, ukazujące szerszy kontekst 
historyczny i wiążące ich powstanie oraz dzieje z postaciami miejscowej ary-
stokracji i burzliwej historii, także tej najnowszej. Turystyka kulturowa daje 
bowiem możliwości pogłębienia wiedzy o regionie, co dla Dolnego Śląska jest 
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szczególnie ważne ze względu na zerwanie tradycji miejsca po roku 1945 i cał-
kowitą nieznajomość jego dziejów wśród kolejnych pokoleń Dolnoślązaków.

Podsumowanie

Na atrakcyjność turystyczną analizowanych kościołów łaski składa się wiele 
elementów. Łączą je uwarunkowania powstania (pokój w Altranstädt), central-
ny plan i styl barokowy oraz położenie w krajobrazie. Podobne jest także ich 
przeznaczenie – wszystkie bowiem pełnią obecnie funkcje sakralne dla ludno-
ści wyznania rzymsko-katolickiego. We wszystkich obiektach organizowane 
są wystawy i koncerty muzyki sakralnej, w tym organowej. Stanowią obiekty 
zainteresowań turystów.

Ranga walorów architektonicznych i artystycznych wyposażenia jest na-
tomiast różna. Podobnie też możno różnicuje je położenie w stosunku do kie-
runków ruchu i obszarów turystycznych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy uznali, że największa 
atrakcyjność z punktu widzenia turystyki kulturowej cechuje świątynię w Je-
leniej Górze, zarówno ze względu na ciekawą historię, jak i rangę walorów 
architektonicznych oraz wyposażenia. Przeprowadzone już w samej świątyni 
i kontynuowane w otoczeniu prace renowacyjne umożliwiły wykorzystanie 
jej największego atutu, jakim są oryginalne organy, do organizacji festiwalu 
muzyki organowej. Podobnie działalność proboszcza parafii rzymsko-katolic-
kiej umożliwiła wzbogacenie świątyni w relikwie, co uczyniło ją sanktuarium  
i celem także dla turystyki pielgrzymkowej. Cenne są również pozostałe orygi-
nalne elementy wyposażenia świątyni, a także malarstwo barokowe. Dodatko-
wo położenie w miejscowości krajoznawczej o znaczeniu międzynarodowym 
i zarazem ośrodku rozrządowym dla ruchu turystycznego do najważniejszego 
regionu turystyki górskiej w polskich Sudetach wpływają już obecnie na dużą 
frekwencję w obiekcie. Można uznać, że te trzy elementy, a więc zachowa-
nie walorów artystycznych, umiejętne wzbogacenie obiektu o walory istotne  
z punktu widzenia współczesnego turysty oraz dogodne położenie, złożyły się 
na dużą atrakcyjność kościoła łaski w Jeleniej Górze dla turystyki kulturowej. 
Niemniej jednak należy wskazać tu na paradoks uczynienia zeń ośrodka piel-
grzymkowego w opozycji do historii obiektu. 

Pozostałe dwa kościoły łaski zostały niestety pozbawione po roku 1945 cen-
nego wyposażenia, w związku z czym ranga ich walorów architektonicznych jest 
niższa. Wyróżnia się natomiast świątynia milicka ze względu na oryginalność za-
stosowanej konstrukcji ryglowej. Oba obiekty poddano pracom restauracyjnym, 
które przywróciły im estetyczny wygląd, jednak niedogodne, bo peryferyjne poło-
żenie w stosunku do głównych kierunków ruchu turystycznego decyduje ostatecz-
nie o ich znacznie niższej atrakcyjności dla turystyki, także kulturowej. 
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Możliwości wykorzystania dla rozwoju turystyki kulturowej omawianych 
kościołów łaski autorzy widzą przede wszystkim we włączeniu ich do pro-
duktów miejscowości i szlaków (baroku, kościołów ewangelickich) lub szerzej 
do produktów regionu Dolnego Śląska. W świetle bowiem wielokulturowego 
dziedzictwa regionu za jego produkt markowy uznano turystykę kulturową. 
Aktywizacja analizowanych obiektów powinna nastąpić poprzez organizację 
różnego rodzaju wydarzeń: koncertów, odczytów, tak jak to miało miejsce pod-
czas obchodów jubileuszu ich powstania. Konieczna byłaby także działalność 
wydawnicza, tworzenie tablic informacyjnych i stron internetowych propagu-
jących tradycje i historię kościołów łaski w szerszym kontekście dziejów reli-
gijnych Dolnego Śląska i miejscowej ludności.
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Jan Wójcik

StAn, wykorzyStAnie i zAgoSpoDArowAnie obiektów 
poprzemySłowych w wAłbrzychu i boguSzowie-
gorcAch, ze Szczególnym uwzglęDnieniem  
buDynków i buDowli pogórniczych 

Wprowadzenie

Rozwój Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców wiązał się ściśle z występowaniem 
węgla kamiennego. Bogactwo to zaczęto tam wydobywać już w XIV wieku 
(Pflug 1908, Piątek, Piątek 1978, Michalkiewicz 1993). Eksploatację węgla na 
skalę przemysłową rozpoczęto w połowie XVIII wieku i nieprzerwanie prowa-
dzono ją do roku 1998, kiedy zamknięto tu wszystkie kopalnie (Kotełko 1997, 
Luksa 1959, s. 3–70, Płonka i in. 1999). W latach 1850–1948 na terenie Zagłębia 
Wałbrzyskiego działało kilkadziesiąt szybów wydobywczych i sztolni, a roz-
mieszczenie wydobycia węgla charakteryzowało się znacznym rozproszeniem 
(Mapa obrębowa… 1962, Waldenburg (in Schlesien)… 1886, Waldenburg (in 
Niederschlesien)… 1930, Waldenburg (in Niederschlesien)… 1939, Wójcik 1993). 
W drugiej połowie ubiegłego stulecia kilkakrotnie podejmowano próby mające 
na celu skoncentrowanie wydobycia węgla, ale nie przyniosły one oczekiwanych 
rezultatów (Kotełko 1997). Skutkiem tego jest dziś znaczne rozproszenie róż-
nych budynków i budowli, które pozostały po działalności górniczej.

Innymi tradycyjnymi gałęziami i branżami przemysłu, które jeszcze nie-
dawno rozwijały się w Wałbrzychu, były: energetyka, przemysł koksochemicz-
ny, włókienniczy i odzieżowy, a także produkcja szkła technicznego i porcela-
ny stołowej oraz maszyn i urządzeń dla górnictwa. Do dziś przetrwały tylko 
nieliczne zakłady reprezentujące wyżej wymienione gałęzie przemysłu.

Znaczne rozproszenie wydobycia węgla oraz rozwój innych gałęzi prze-
mysłu przyczyniły się do powstania w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach 
specyficznego krajobrazu górniczo-przemysłowego, którego głównymi ele-
mentami były różne budynki i budowle przemysłowe oraz antropogeniczne 
formy terenu (Wójcik 1993, 2006a, 2006b). 
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Przełomowym okresem w rozwoju omawianych miast była ostatnia deka-
da XX wieku. W 1990 r. podjęto decyzję, aby rozpocząć tam likwidację kopalń 
węgla kamiennego i innych zakładów związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z kopalnictwem tego surowca, a w następnym roku zaczęto ją realizować. Pro-
ces ten trwał stosunkowo krótko (siedem lat), cechował się licznymi pertur-
bacjami związanymi z jego organizacją i finansowaniem oraz przyczynił się  
do głębokich przemian ekonomicznych i społecznych, których skutki w regio-
nie są odczuwalne do dziś (Kotełko 1997, Płonka i in. 1999, Wojtaś 1997). Jedną  
z konsekwencji restrukturyzacji gospodarki, polegającej głównie na likwidacji 
zwykle przestarzałych i nierentownych gałęzi przemysłu, jest powstanie tere-
nów poprzemysłowych, głównie pogórniczych. Charakterystycznymi elemen-
tami krajobrazu tych obszarów są liczne obiekty stanowiące niegdyś majątek 
trwały zakładów, które zlikwidowano, a także pozostałe do dziś zdewastowa-
ne powierzchnie (fot. 1). 

Fot. 1. Zniszczony obiekt smołowni należącej do dawnych Zakładów Koksowniczych „Wał-
brzych”

Fot. J. Wójcik.

Głównym celem artykułu jest ustalenie, jak postępowano z obiektami za-
budowy powierzchni w trakcie likwidacji zakładów przemysłowych oraz po 
jej zakończeniu, a także, jak wygląda stan i wykorzystanie tych obiektów, któ-
re pozostały do dziś w krajobrazie Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców.
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Teren badań i źródła danych

Teren badań obejmuje dwa miasta: Wałbrzych i Boguszów-Gorce, które  
do dziś są powiązane ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Szczególnie 
silne związki występowały między nimi w okresie, kiedy rozwijały się tam 
tradycyjne gałęzie przemysłu: górnictwo i przetwórstwo węgla, a oba miasta 
pełniły głównie funkcje produkcyjne. Zabudowa przemysłowa, która występo-
wała tam jeszcze w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, to przeważnie budynki  
i budowle powstałe w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (Gerber 
1986, Januszewski 1985, Czocher, Kawczak, Pisanecka 1978, Piotrowski 1979, 
Szyperski 1981). Po II wojnie światowej zbudowano tylko nieliczne obiekty, 
m.in. Fabrykę Porcelany „Książ” oraz Zakłady Radiowe „Diora”, większość 
starszych co pewien czas doraźnie remontowano, rzadziej rozbudowywano  
i modernizowano. W związku z tym znaczna część majątku trwałego uległa 
zużyciu i dekapitalizacji (Ciok 1994, Kotełko 1997).

W artykule wykorzystano różnorodne źródła informacji, zarówno publi-
kowane, jak i niepublikowane (Ambroziewicz 1979, , s. 115–125, Borówka 2010, 
Czernicki, Machnicki, Wysocki 1999, Januszewski 1985, 2002, Kotełko 1997, 
Pazdur 1985, Piątek, Piątek 1978, Płonka i in. 1999, Szewczyk 2006, Szyperski 
1981, Wojtaś 1997). Cennym źródłem danych o stanie zagospodarowania tere-
nów poprzemysłowych w Wałbrzychu były także materiały pokonferencyjne pt. 
Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych (1999) i Historyczne okręgi 
przemysłowe w okresie dezindustrializacji (1997). Informacje o stanie zacho-
wania obiektów poprzemysłowych pochodzą również z różnych artykułów za-
mieszczonych w prasie lokalnej oraz z oficjalnych stron internetowych Wałbrzy-
cha i Boguszowa-Gorców, także właścicieli i zarządzających dziś konkretnymi 
obiektami poprzemysłowymi. W trakcie prac terenowych dokonano inwentary-
zacji badanych obiektów według stanu na rok 2010, zwracając szczególną uwa-
gę na zewnętrzny stan budynków i budowli oraz ich otoczenie. Ustalono także, 
jak są one wykorzystywane i jakie pełnią funkcje. Autor niniejszego artykułu 
miał możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą stanu technicznego 
niektórych obiektów, bezpośrednio u zarządzających nieruchomościami oraz  
u konserwatora zabytków i w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. 

Losy obiektów przemysłowych w świetle restrukturyzacji wałbrzyskiego 
przemysłu

Jednym z istotnych skutków zapoczątkowanej w 1989 r. transformacji gospo-
darczej w Polsce jest restrukturyzacja przemysłu, zwłaszcza w starych okrę-
gach górniczo-przemysłowych. Przykładem takiego obszaru był wałbrzyski 
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okręg przemysłowy, gdzie podjęto kompleksowe prace związane z całkowitą 
likwidacją górnictwa węglowego. Zaprzestanie wydobywania węgla przyczy-
niło się natomiast do upadku niektórych zakładów kooperujących z kopalnia-
mi i zależnych od nich. Istotną formą restrukturyzacji przemysłu w Wałbrzy-
chu i Boguszowie-Gorcach była prywatyzacja (Borówka 2010, Kotełko 1997). 
Większość wałbrzyskich przedsiębiorstw reprezentujących tradycyjne gałęzie 
przemysłu, głównie górnictwo węgla, była zakładami o niskiej rentowności, 
w których stosowano zwykle przestarzałe technologie. W okresie gospodarki 
planowej ich działalność była często dotowana z budżetu państwa. Przerwanie 
dotacji na wydobycie węgla przyczyniło się do podjęcia decyzji o zamknię-
ciu kopalń. Stopniową likwidację tych zakładów rozpoczęto 1 stycznia 1991 r.  
i, jak wówczas planowano, miała ona trwać do końca roku 1995. Dwukrotnie 
podejmowano także próby restrukturyzacji przemysłu węglowego, tworząc 
w 1993 r. jedno przedsiębiorstwo: Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, 
później zaś spółki akcyjne. Działania te nie przyniosły oczekiwanych rezulta-
tów i ostatecznie w połowie 1998 r. zamknięto ostatni obiekt górniczy: Zakład 
Wydobywczo-Przeróbczy Antracytu S.A. oraz zaprzestano eksploatacji węgla 
na skalę przemysłową (Płonka i in. 1999, Wojtaś 1997). Wskutek restruktu-
ryzacji przemysłu upadły także inne zakłady, m.in. dwie spośród trzech wał-
brzyskich koksowni, fabryka kwasu siarkowego, elektrociepłownia „Victoria”, 
Fabryka Porcelany „Książ” i Kopalnia Barytu „Boguszów” (tab. 1). 

Tab. 1. Większe zakłady przemysłowe Wałbrzycha i Boguszowa Gorc zlikwidowane w związ-
ku z restrukturyzacją przemysłu w tych miastach

Zakład przemysłowy Gałąź/branża przemysłu Miasto
Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamienne-
go („Thorez”, „Victoria”, „Wałbrzych”) górnictwo Wałbrzych i 

Boguszów-Gorce
Kopalnia Barytu „Boguszów” górnictwo Boguszów-Gorce
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” przemysł koksochemiczny Wałbrzych
Elektrociepłownia „Victoria” przemysł energetyczny Wałbrzych
Huta Szkła „Wałbrzych” przemysł hutniczy i szklarski Wałbrzych
Fabryka Porcelany „Książ” przemysł ceramiczny Wałbrzych
Fabryka Porcelany „Wałbrzych” przemysł ceramiczny Wałbrzych
Fabryka Wyrobów Szamotowych przemysł ceramiczny Wałbrzych

Zakłady Odzieżowe „Rafio” przemysł włókienni-
czy i odzieżowy

Wałbrzych i 
Boguszów-Gorce

Zakłady Radiowe „Diora” przemysł elektrotechniczny Wałbrzych
Zakłady Piwowarskie „Boguszów” przemysł spożywczy Boguszów-Gorce

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych źródeł.

Najtrudniejszy pod względem ekonomicznym i organizacyjnym etap re-
strukturyzacji przetrwały natomiast fabryki porcelany stołowej: „Krzysztof”  
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i „Wałbrzych”, Koksownia „Victoria”, Zakład Urządzeń Górniczych „Wamag”, 
Fabryka Lin i Drutów „Frezopol” oraz Zakłady Włókiennicze „Camela”.

Dominującym typem zabudowy przemysłowej na terenie Wałbrzycha  
i Boguszowa-Gorców były różne obiekty kopalniane związane z wydobyciem 
węgla. W trakcie likwidacji zakładów górniczych oraz kilka lat po zaprze-
staniu wydobycia węgla większość obiektów przemysłowych, należących nie-
gdyś do kopalń, rozebrano lub wyburzono. Likwidowano głównie budynki  
i budowle w złym stanie technicznym oraz te, które z różnych względów nie 
mogły pełnić innych funkcji użytkowych. W porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i władzami Wałbrzycha, które przejęły większość 
majątku zlikwidowanych kopalń, wyburzono także wiele zniszczonych, grożą-
cych zawaleniem zabytkowych obiektów techniki. Na podstawie nieoficjalnych 
źródeł ustalono, że co najmniej kilka takich obiektów wyburzono bez zgody 
odpowiednich władz administracyjnych. W latach 1991–1999 zlikwidowano 
ogółem 189 budynków o sumarycznej kubaturze około 48,3 tys. m3 oraz 134 
różnego typu urządzenia i budowle przemysłowe (Kaszowska, Kalisz, Kowal-
ski 2006, Płonka i in. 1999). Najwięcej obiektów wyburzono na terenie prze-
mysłowym należącym dawniej do Zakładów Koksowniczych „Wałbrzych”. 
Po budowlach koksowni działających przy kopaniach węgla „Thorez” i „Wał-
brzych” pozostały dziś jedynie betonowe fundamenty i podziemne zbiorniki 
na smołę oraz dwa budynki administracji należące do wyżej wymienionych 
zakładów (fot. 2). 

Fot. 2. Niezagospodarowane obiekty należące do dawnych Zakładów Koksowniczych „Wał-
brzych” a) budynek dyrekcji, b) budynek administracji

Fot. J. Wójcik.
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Podczas likwidacji koksowni zaginęła lub została zniszczona znaczna 
część dokumentacji technicznej tych obiektów. Wygląd tych zakładów w kra-
jobrazie Wałbrzycha dziś można odtworzyć jedynie na podstawie niewielu ma-
teriałów archiwalnych zgromadzonych w Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu 
i nielicznych publikacji na ten temat (Gerber 1986, Januszewski 1985, Koncur, 
Zalewski 1976, Piotrowski 1979). W Boguszowie-Gorcach wyburzono część 
kompleksu przemysłowego należącego do kopalni barytu. Pozostałe zabudo-
wania zostały tam zdewastowane. 

Likwidatorami wałbrzyskich zakładów przemysłowych byli zwykle 
przedstawiciele kadry kierowniczej tych zakładów, a nadzorującym ten proces 
syndyk masy upadłościowej. Działalność syndyka wiązała się z przekazywa-
niem majątku trwałego na rzecz Skarbu Państwa lub władzom miasta, a także 
z pośrednictwem w sprzedaży budynków osobom prywatnym i instytucjom. 
Niektóre obiekty pokopalniane stanowiły rekompensatę za długi kopalń wo-
bec miast. Przykładami są: część kompleksu górniczego „Julia” należącego  
do dawnej kopalni „Thorez”, który przekazano Wałbrzychowi, oraz teren 
szybu „Witold” przekazany władzom administracyjnym Boguszowa-Gorców 
(Borówka 2010). Obecnie większość obiektów poprzemysłowych, które nale-
żały do kopalń węgla, sprzedano osobom prywatnym lub są one własnością 
przedsiębiorstw. Mieszczą się tam także różne spółki powstałe w wyniku re-
strukturyzacji macierzystych zakładów.

Stan obiektów poprzemysłowych w roku 2010 

Do oceny stanu technicznego oraz wyglądu budynków i budowli poprzemy-
słowych wykorzystano, jak wyżej sygnalizowano, dostępną dokumentację 
techniczną tych obiektów oraz wyniki obserwacji prowadzonych w terenie.  
Na tej podstawie wydzielono dwa typy obiektów: w dobrym stanie technicznym  
i w złym stanie technicznym. Osobną grupę tworzą budynki i budowle znacz-
nie uszkodzone oraz częściowo zniszczone, grożące zawaleniem i w związku  
z tym nienadające się do adaptacji bez gruntownego remontu. Obiekty w do-
brym stanie technicznym to te, które po zakończeniu użytkowania przez prze-
mysł wyremontowano i zwykle są wykorzystywane na różne cele. Za budynki 
w złym stanie technicznym uznano natomiast te, które od czasu, kiedy prze-
stały pełnić funkcje przemysłowe, nie były remontowane ani konserwowane, 
ale ich konstrukcja jest stabilna i nie grozi zawaleniem. 

Podczas prac terenowych w obu miastach zinwentaryzowano 82 różne 
obiekty poprzemysłowe, z czego 70 znajduje się w Wałbrzychu, a 12 w Bogu-
szowie-Gorcach. Charakterystykę stanu technicznego wybranych budynków 
i budowli poprzemysłowych, w nawiązaniu do wydzielonych wyżej typów 
obiektów, przedstawiono w tabeli 2. 



Stan, wykorzystanie i zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych...                                                  103

Ta
b.

 2
. L

ic
zb

a 
ob

ie
kt

ów
 p

op
rz

em
ys

ło
w

yc
h 

w
 W

ał
br

zy
ch

u 
i B

og
us

zo
w

ie
 G

or
ca

ch
 w

 2
01

0 
r. 

i i
ch

 st
an

 te
ch

ni
cz

ny

W
ys

zc
ze

-
gó

ln
ie

ni
e

O
bi

ek
ty

 p
op

rz
em

ys
ło

w
e

O
gó

łe
m

St
an

 te
ch

ni
cz

ny
 d

ob
ry

St
an

 te
ch

ni
cz

ny
 z

ły
Z

na
cz

ni
e 

zn
is

zc
zo

ne
 i 

us
zk

od
zo

ne
L

ic
zb

a
Pr

zy
kł

ad
y

L
ic

zb
a

 P
rz

yk
ła

dy
L

ic
zb

a
Pr

zy
kł

ad
y

W
ał

br
zy

ch
45

bu
dy

ne
k 

ko
pa

ln
ia

ny
 Z

ak
ła

du
 G

ór
ni

cz
e-

 �
go

 „
Ju

lia
”

bu
dy

ne
k 

da
w

ne
j s

ta
cj

i r
at

ow
ni

ct
w

a 
 �
gó

rn
ic

ze
go

bu
dy

ne
k 

dy
re

kc
ji 

i a
dm

in
is

tra
cj

i d
aw

ne
j 

 �
ko

pa
ln

i „
Th

or
ez

”
bu

dy
nk

i k
op

al
ni

an
e 

ko
ło

 d
aw

ne
go

 sz
y-

 �
bu

 „T
er

es
a”

bu
dy

ne
k 

ko
pa

ln
ia

ny
 p

rz
y 

da
w

ny
m

 
 �
sz

yb
ie

 „
K

ra
ku

s”
 

ha
la

 fr
ez

ar
ek

 n
a 

te
re

ni
e 

Za
kł

ad
u 

G
ór

ni
-

 �
cz

eg
o 

„J
ul

ia
”

sz
yb

y:
 „

C
hr

ob
ry

 I”
 i 

„C
hr

ob
ry

 II
”

 �
bu

dy
ne

k 
ad

m
in

is
tra

cj
i H

ut
y 

Sz
kł

a 
 �
„W

ał
br

zy
ch

”
bu

dy
ne

k 
ad

m
in

is
tra

cj
i F

ab
ry

ki
 P

or
ce

la
-

 �
ny

 „
K

sią
ż”

ha
la

 p
ro

du
kc

yj
na

 d
aw

ny
ch

 Z
ak

ła
dó

w
 

 �
R

ad
io

w
yc

h 
„D

io
ra

”

14

ha
la

 z
ak

ła
du

 p
rz

er
ób

cz
eg

o 
 �
w

ęg
la

 n
a 

te
re

ni
e 

da
w

ne
go

 
Za

kł
ad

u 
G

ór
ni

cz
eg

o 
„J

ul
ia

”
sz

yb
y 

ko
pa

ln
ia

ne
: „

Ty
tu

s”
, 

 �
„S

ob
ót

ka
” 

i „
Ju

lia
”

bu
dy

nk
i i

 b
ud

ow
le

 d
aw

ne
j 

 �
El

ek
tro

ci
ep

ło
w

ni
 „V

ic
to

ria
”

bu
dy

ne
k 

dy
re

kc
ji 

i a
dm

in
i-

 �
st

ra
cj

i k
op

al
ni

 „V
ic

to
ria

”
bu

dy
ne

k 
ko

pa
ln

ia
ny

 p
rz

y 
 �
sz

yb
ie

 „W
oj

ci
ec

h”
bu

dy
nk

i d
yr

ek
cj

i i
 a

dm
in

i-
 �
st

ra
cj

i Z
ak

ła
dó

w
 K

ok
so

w
ni

-
cz

yc
h 

„W
ał

br
zy

ch
”

ha
la

 p
ro

du
kc

yj
na

 F
ab

ry
ki

 
 �
Po

rc
el

an
y 

„K
sią

ż”

11

sz
yb

 „
St

as
zi

c”
 i 

bu
-

 �
dy

nk
i p

ok
op

al
ni

an
e 

w
 

po
bl

iż
u 

te
go

 sz
yb

u
bu

dy
nk

i p
op

rz
em

ys
ło

-
 �
w

e 
na

 te
re

ni
e 

da
w

ne
go

 
sz

yb
u 

„V
ic

to
ria

”
bu

dy
nk

i d
aw

ny
ch

 sz
y-

 �
bó

w
 k

op
al

ni
an

yc
h 

„S
io

-
st

rz
an

e”
70

B
og

us
zó

w
-

G
or

ce
6

bu
dy

nk
i a

dm
in

is
tra

cj
i i

 st
ac

ji 
tra

ns
fo

r-
 �
m

at
or

ow
ej

 p
rz

y 
sz

yb
ie

 „
K

la
ra

”
sz

yb
y:

 „
Jó

ze
f”

 i 
„B

ar
ba

ra
”

 �
bu

dy
nk

i d
aw

ny
ch

 z
ak

ła
dó

w
 o

dz
ie

żo
-

 �
w

yc
h 

„R
afi

o”

4

sz
yb

 „W
ito

ld
” 

i k
om

pl
ek

s 
 �
bu

dy
nk

ów
 p

ok
op

al
ni

an
yc

h 
w

 
po

bl
iż

u 
te

go
 sz

yb
u

bu
dy

nk
i d

aw
ne

go
 b

ro
w

ar
u 

 �
„B

og
us

zó
w

”

2

bu
dy

nk
i p

ok
op

al
ni

a-
ne

 n
a 

te
re

ni
e 

da
w

ne
go

 
sz

yb
u 

„W
ito

ld
”

12

R
az

em
51

18
13

82

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 d

ok
um

en
ta

cj
i t

ec
hn

ic
zn

ej
 o

bi
ek

tó
w

 p
op

rz
em

ys
ło

w
yc

h 
i o

bs
er

w
ac

ji 
do

ko
na

ny
ch

 p
rz

ez
 a

ut
or

a.



    104                                                                                                                                             Jan Wójcik                                            

Z ustaleń autora wynika, że większość poprzemysłowych budynków  
i budowli to obiekty w dobrym stanie technicznym. Prawie wszystkie są wła-
snością spółek lub osób prywatnych, które przeprowadziły w nich remont. 
Zinwentaryzowano 51 tego typu obiektów (62% ogółu budynków i budowli 
poprzemysłowych), z czego 45 jest na terenie Wałbrzycha, a 6 w Boguszo-
wie-Gorcach. W pierwszym z wyżej wymienionych miast budynki i budowle  
w dobrym stanie technicznym stanowiły 64%, a w drugim 50% ogółu wy-
stępujących tam obiektów poprzemysłowych. W złym stanie technicznym 
jest ogółem 18 budowli i budynków (22% ogółu), w tym 14 w Wałbrzychu  
i 4 w Boguszowie-Gorcach. Wśród wszystkich obiektów poprzemysłowych  
13 jest w znacznym stopniu uszkodzonych lub zniszczonych i przewidzianych 
do rozbiórki. 11 z nich to budynki i budowle znajdujące się na terenie Wałbrzy-
cha, będące własnością miasta. Niewystarczające fundusze restrukturyzacyjne 
oraz ogólnie zła sytuacja ekonomiczna w regionie to główne przyczyny unie-
możliwiające rewitalizację wszystkich obiektów poprzemysłowych. Dotyczy 
to także systematycznej konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów 
obiektów na terenie Muzeum Przemysłu i Techniki, który jest największym 
kompleksem zabytkowych budynków i budowli, wraz z wyposażeniem w róż-
ne urządzenia, związanych z górnictwem węglowym w Zagłębiu Wałbrzyskim, 
będącym pod ochroną konserwatorską. Zabytki techniki są tam dziś w złym 
stanie technicznym i wymagają pilnej renowacji. W 2010 r. skansen ten otrzy-
mał dotację od ministra kultury i dziedzictwa narodowego na ratowanie obiek-
tów stanowiących dziedzictwo narodowe. W tym miejscu nasuwa się głębsza 
refleksja. Wskazując na zły stan obiektów poprzemysłowych, wypada także 
nawiązać do przeszłości tego obszaru, kiedy rozwijały się tu jeszcze trady-
cyjne gałęzie przemysłu. Przez kilkadziesiąt lat nie modernizowano wałbrzy-
skiego górnictwa i koksownictwa, wykorzystywano zwykle stare urządzenia 
i technologie produkcyjne. Doprowadziło to m.in. do znacznej dekapitalizacji 
majątku trwałego, także budynków i budowli. Ich obecny stan techniczny jest 
więc również skutkiem gospodarowania nimi przed 1989 r., kiedy były one 
wykorzystywane w procesie produkcji.

Rozmieszczenie obiektów poprzemysłowych w Wałbrzychu jest nierówno-
mierne (ryc. 1). 

Wynika to przede wszystkim ze specyfiki rozwiniętego w tym mieście 
przemysłu w ubiegłych latach, a także wyburzenia wielu obiektów podczas li-
kwidacji zakładów przemysłowych oraz po jej zakończeniu. Najwięcej budyn-
ków i budowli poprzemysłowych, zwykle zdewastowanych lub w złym stanie 
technicznym, pozostało w południowo-zachodniej części Wałbrzycha, na terenie 
dzielnicy Sobięcin i w zachodniej części Śródmieścia. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie obiektów poprzemysłowych w Wałbrzychu i Boguszowie Gorcach 
(stan na 2010 r.)

Zlikwidowana Fabryka Porcelany „Książ”1. 
Zlikwidowana Huta Szkła „Wałbrzych”2. 

Budynki i budowle nieczynnych szybów w Wał-
brzychu: 

„Chrobry 1” i „Chrobry 2” (dawna kopalnia 3. 
węgla „Wałbrzych”)
„Staszic” (dawna kopalnia węgla „Wałbrzych”)4. 
„Julia” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)5. 
„Chwalibóg” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)6. 
„Jan” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)7. 
„Teresa” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)8. 
„Krakus” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)9. 
„Tytus” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)10. 
„Sobótka” (dawna kopalnia węgla „Thorez”)11. 
„Victoria” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)12. 
„Wojciech” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)13. 
„Siostrzane” (dawna kopalnia węgla „Wał-14. 
brzych”)
„Irena” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)15. 
Zlikwidowane Zakłady Koksownicze „Wał-16. 
brzych” (obiekt „Chrobry”)

Źródło: opracowanie własne.

Zlikwidowana Fabryka Wkładów Odzieżo-17. 
wych „Camela”
Zlikwidowana Fabryka Wyrobów Szamo-18. 
towych
Zlikwidowane Zakłady Radiowe „Diora”19. 
Zlikwidowane Zakłady Odzieżowe „Rafio”20. 

Budynki i budowle nieczynnych szybów w 
Boguszowie Gorcach:

„Klara” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)21. 
„Witold” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)22. 
„Józef” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)23. 
„Jadwiga” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)24. 
„Barbara” (dawna kopalnia węgla „Victoria”)25. 
Zlikwidowany Zakład Wzbogacania Barytu26. 
Zlikwidowany Browar „Boguszów”27. 
Zlikwidowane Zakłady Odzieżowe „Rafio”.28. 
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Tam bowiem powstało największe skupisko różnych obiektów związanych 
z działalnością trzech kopalń: „Wałbrzych”, „Thorez” i „Victorii”, wałbrzyskich 
koksowni i Elektrociepłowni „Victoria”. Po 1995 r. pozostały na powierzchni zie-
mi majątek trwały tych zakładów nie był odpowiednio zabezpieczony i niszczał, 
a niektóre obiekty częściowo rozebrano. Z tego powodu nie udało się ich wyna-
jąć ani sprzedać, co nie sprzyjało inwestowaniu w tej części miasta. Sobięcin 
jest obecnie najbardziej zaniedbaną, ze względu na zagospodarowanie obiektów 
poprzemysłowych, dzielnicą Wałbrzycha. W ostatniej dekadzie ubiegłego stule-
cia silnie uprzemysłowionymi dzielnicami były także Podgórze i Śródmieście.  
W pierwszej z wyżej wymienionych znaczną część budowli i budynków poprze-
mysłowych wyburzono, inne sprzedano lub wynajęto do prowadzenia różnego 
rodzaju działalności gospodarczej (Borówka 2010). Choć występują tam jeszcze 
znaczne zaniedbania w zagospodarowaniu obiektów poprzemysłowych, tereny 
te wywierają lepsze wrażenie estetyczne niż w Sobięcinie. Stosunkowo dobrze 
zagospodarowano poprzemysłowy majątek trwały w Śródmieściu, gdzie tylko 
dwa budynki, w których była administracja koksowni i zabudowania dwóch szy-
bów kopalnianych, są puste i niszczeją (fot. 2). 

Istotnymi skutkami transformacji gospodarczej są zmiany w strukturze  
i rozmieszczeniu przemysłu na terenie Wałbrzycha. Większość tradycyjnych ga-
łęzi przemysłu, które skupiały się w południowej części miasta (w Kotlinie Wał-
brzyskiej) zlikwidowano, kilkadziesiąt nowych zakładów powstało natomiast na 
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” w północnej 
części Wałbrzycha (fot. 3). 

Fot. 3. Fragment zabudowy przemysłowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „In-
vest Park” w Wałbrzychu

Fot. J. Wójcik.
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Jednym z nich była Fabryka Porcelany „Książ”, którą z przyczyn ekono-

micznych zlikwidowano. Był to duży zakład, a obiekty, które po nim zostały, 
są w dobrym stanie technicznym. Trzy z nich zaadaptowały różne firmy pro-
dukcyjne i usługowe, do budynku dawnej administracji przeniósł się natomiast 
wałbrzyski urząd skarbowy (fot. 4). 

Fot. 4. Budynki po zlikwidowanych zakładach przemysłowych w Wałbrzychu: a) budynek 
administracji dawnej Fabryki Porcelany „Książ”, w którym działa obecnie wałbrzyski urząd 
skarbowy, b) budynek dawnej hali produkcyjnej filii Zakładów Radiowych „Diora”, obecnie 
obiekt, w którym mieści się Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Fot. J. Wójcik.

Jedna z hal produkcyjnych jest obecnie niezagospodarowana. W pobliżu 
stacji kolejowej Wałbrzych Szczawienko stoi natomiast szkielet nośny budowli 
należącej do wyżej wymienionej fabryki, który jest niedokończonym obiektem 
przemysłowym. 

Zagospodarowanie i funkcje obiektów poprzemysłowych

W latach 1991–2010 działania ówczesnych władz, w stosunku do obiektów po-
przemysłowych na terenie omawianych miast, zmierzały w dwóch kierunkach. 
Pierwszy wiązał się z rozbieraniem lub wyburzaniem budynków i budowli, 
drugi zaś ze sprzedawaniem, rzadziej dzierżawą, oraz zagospodarowaniem ich 
na różne cele (tab. 3). 
Kilka obiektów, których nie udało się sprzedać, m.in. przy dawnym szybie 
„Chwalibóg” i na terenie Elektrociepłowni „Victoria” pozostawiono bez nad-
zoru i konserwacji. Dziś są one zdewastowane (fot. 5). 
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Fot. 5. Zrujnowane obiekty poprzemysłowe na terenie dawnego szybu kopalnianego „Chwalibóg”  
w Wałbrzychu Starym Zdroju (teren górniczy nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez”)

Fot. J. Wójcik.

Sposoby postępowania z budynkami i budowlami poprzemysłowymi były uwa-
runkowane charakterem i przebiegiem procesów restrukturyzacyjnych oraz poli-
tyką władz lokalnych i wiązały się ze strukturą własności obiektów, warunkami 
finansowymi ich właścicieli, stanem technicznym obiektów oraz ich lokalizacją. 
Adaptacja obiektów chronionych prawem (zabytki techniki) przebiegała za zgo-
dą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W znacznej liczbie budynków po-
przemysłowych mieszczą się dziś różne instytucje i przedsiębiorstwa usługowe 
(handlowe, prawnicze, użyteczności publicznej itp.). Przykładami są Wałbrzyska 
Fabryka Okien PVC oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, które działają  
w budynkach należących dawniej do Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” (fot. 6). 
Fot. 6. Budynki należące do dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu:  
a) budynek administracji kopalni – obecnie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, b) budynek 
pokopalniany – obecnie Fabryka Okien PVC

Fot. J. Wójcik.
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Obiekty, które zostały przekazane miastu, były zwykle w dobrym stanie tech-
nicznym lub wymagały niewielkich remontów i zostały zaadaptowane na 
urząd skarbowy, szkołę oraz ośrodek pomocy społecznej (fot. 4). 
W zabytkowych budynkach i budowlach na terenie zlikwidowanej kopalni 
„Thorez” (obszar górniczy „Julia”) utworzono Muzeum Przemysłu i Techniki 
(skansen przemysłowy). Kompleks ten pełni dziś funkcje: turystyczną i eduka-
cyjną, a jednocześnie jest także świadectwem dokumentującym dziedzictwo 
kulturowe regionu. W kilku obiektach poprzemysłowych pozostałych po Hu-
cie Szkła „Wałbrzych” i Zakładach Odzieżowych „Rafio” wytwarza się różne 
przedmioty ze szkła i szyje odzież, a więc nadal pełnią one funkcję przemysło-
wą. W budynku dawnej Fabryki Wkładów Odzieżowych „Camela” zmienił się 
zupełnie profil produkcji. Obiekt ten wykupiła firma „Dompol”, która wytwa-
rza tam różne elementy do mebli. Wśród ogółu budynków poprzemysłowych 
tylko kilka zostało przeznaczonych na cele mieszkalne oraz związane z han-
dlem głównie odzieżą i różnymi towarami technicznymi (fot. 7). 

Fot. 7. Budynek hali produkcyjnej dawnej Huty Szkła „Wałbrzych” – obecnie działają tam róż-
ne instytucje usługowe, głównie hurtownie

Fot. J. Wójcik.

W niektórych powstały zakłady świadczące usługi samochodowe (fot. 8). 
Liczba zagospodarowanych obiektów poprzemysłowych wiąże się także z ich 
położeniem. Większość z nich znajduje się w śródmieściu Wałbrzycha i w naj-
bliższym sąsiedztwie tej części miasta, również tam, gdzie występują drogi 
w dobrym stanie i w związku z tym jest łatwy dojazd. Istotnym czynnikiem 
warunkującym adaptację danego obiektu poprzemysłowego na potrzeby ad-
ministracji publicznej i edukacyjne oraz na cele turystyczne była dostępność 
komunikacyjna. Do wszystkich zagospodarowanych na potrzeby użyteczności 
publicznej budynków w Wałbrzychu kursuje komunikacja miejska.
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Fot. 8. Budynek dawnego szybu kopalnianego „Teresa” (nieczynna Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Thorez”) – obecnie jest tam budynek mieszkalny, serwis samochodowy „Nissana” i autokomis

Fot. J. Wójcik.

W Boguszowie-Gorcach zabudowania obiektów poprzemysłowych peł-
nią dwie główne funkcje: przemysłową, związaną z działalnością prywatnych 
firm, oraz mieszkalną. Tylko jeden budynek pogórniczy, koło dawnego szy-
bu kopalnianego „Klara”, będący własnością miasta, w 1994 r. przebudowano  
na halę sportową i do dziś pełni on funkcje obiektu rekreacyjnego.

Zagłębie Wałbrzyskie było pierwszym obszarem w kraju, gdzie podjęto 
kompleksowe prace związane z likwidacją górnictwa węglowego i zagospoda-
rowaniem terenów poprzemysłowych. Likwidację kopalń oraz zagospodaro-
wanie terenów pogórniczych i obiektów poprzemysłowych w krajach zachod-
nioeuropejskich rozpoczęto dużo wcześniej niż w Polsce. Anglicy, Niemcy  
i Francuzi mają więc większe doświadczenie w tym względzie, a tereny po-
przemysłowe są tam zwykle lepiej zagospodarowane niż w rejonie wałbrzy-
skim. W Wielkiej Brytanii restrukturyzację górnictwa węglowego rozpoczęto 
już w latach 70. ubiegłego stulecia. Chroniąc dziedzictwo kulturowe, utworzo-
no tam m.in. muzeum skansen „Ironbridge Gorge” oraz Angielskie Narodowe 
Muzeum Górnictwa Węgla. Większość budynków poprzemysłowych niepo-
siadających cennych walorów architektonicznych zaadaptowano na różne cele 
(magazyny, hurtownie, pomieszczenia biurowe, sklepy, a nawet studio telewi-
zyjne (Wakelin 1997). Dziś teren Zagłębia Ruhry, które należało do większych 
okręgów górnictwa węglowego i hutnictwa żelaza w Europie Zachodniej, ma 
za sobą prawie 50 lat restrukturyzacji przemysłu i rewitalizacji przestrzeni 
poprzemysłowej. Powstał tam nowoczesny obszar metropolitarny, w którym 
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rozwinęły się liczne obiekty usługowe i przemysł zaawansowanych technolo-
gii (Skowron 2011). Wszystkie hałdy kopalniane zrekultywowano, a niektóre 
z nich zagospodarowano na cele rekreacyjne, sportowe i turystyczne. Zwią-
zek miast Zagłębia Ruhry (Regionalverband Ruhrgebiet) utworzył tam „Szlak 
Dziedzictwa Kultury Przemysłowej” („Router der Industriekultur”) (Chmie-
lewska 2010). Część budynków poprzemysłowych zaadaptowano na prywatne 
biura projektowe oraz galerie i miejsca promocji sztuki, a jeden z obiektów 
administracji dawnej kopalni „Zollverain” na szkołę (Borówka 2010). Także 
w północno-wschodniej części Francji (rejon Lille), gdzie w 2004 r. zamknię-
to ostatnią kopalnię węgla kamiennego, systematycznie zagospodarowuje się 
obiekty poprzemysłowe na różne cele. W Wielkiej Brytanii i w Belgii dużo 
budynków, które pełniły dawniej funkcje przemysłowe i administracyjne, 
przekształcono na mieszkania, nierzadko również na luksusowe apartamenty  
(tzw. lofty). Wprawdzie w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach niektóre obiekty 
poprzemysłowe także zaadaptowano na cele mieszkalne, ale powstało tam tylko 
dziesięć mieszkań o niskim standardzie, mających charakter lokali socjalnych. 
Tereny i obiekty poprzemysłowe w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech zo-
stały także znacznie lepiej zagospodarowane na cele turystyczne, rekreacyjne  
i wypoczynkowe. Utworzony w 1992 r. na peryferiach Wałbrzycha Śródmieścia 
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia nie posiada wystarczających funduszy  
na utrzymanie (konserwacje i bieżące naprawy) budynków i budowli oraz znaj-
dujących się tam urządzeń w należytym stanie technicznym. Zaledwie jeden 
spośród 82 obiektów poprzemysłowych w obu miastach, zaadaptowano na cele 
sportowe (hala sportowa w budynku dawnej maszynowni szybu kopalnianego 
„Klara” w Boguszowie-Gorcach). W Zagłębiu Ruhry zagospodarowano w ten 
sposób całe kompleksy budynków i budowli poprzemysłowych. Przykładem są 
tereny w mieście Hamm, gdzie utworzono Eko-Centrum Nadrenii Westfalii,  
w którym powstały sale koncertowe i wystawowe, galeria handlowa i restaura-
cje (Borówka 2010). W Duisburgu utworzono przemysłowy park krajobrazowy 
z licznymi obiektami poprzemysłowymi, ścieżkami spacerowymi, placami za-
baw dla dzieci, krytą pływalnią, kinem i ścianą wspinaczkową. Innym przy-
kładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych jest kompleksowe zagospoda-
rowanie największej hałdy kopalnianej w Zagłębiu Ruhry, na terenie której 
powstał park krajobrazowy „Hoheward” (Chmielewska 2010). Jest to obszar 
pełniący dziś funkcje rekreacyjną i wypoczynkową z licznymi przyrządami 
astronomicznymi, które stanowią atrakcję turystyczną, dając możliwość pro-
wadzenia samodzielnych obserwacji nieba. Podobnie zagospodarowano rów-
nież tereny poprzemysłowe „Walters” i „La Filature” w Lille na terenie Francji 
(Borówka 2010).
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Z przedstawionych wyżej przykładów wynika, że sposoby zagospodaro-

wania obiektów poprzemysłowych w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach są 
podobne jak w innych krajach europejskich, gdzie jeszcze niedawno był rozwi-
nięty przemysł węglowy. W miejscach, gdzie znajdują się skupiska budynków  
i budowli o znaczeniu zabytkowym lub architektonicznym oraz różne maszy-
ny i urządzenia świadczące o industrialnej przeszłości danego obszaru, utwo-
rzono muzea i skanseny. Tereny te są zwykle własnością państwa. Niektóre 
budynki przekształcono na obiekty użyteczności publicznej (szkoła, bibliote-
ka, urząd administracji państwowej). Pozostałe sprzedano osobom prywatnym 
i instytucjom, rzadziej wynajęto. Po odpowiedniej adaptacji pełnią one różne 
funkcje: przemysłowe, usługowe, rekreacyjne, administracyjne i mieszkalne. 
Zróżnicowanie zagospodarowania obiektów poprzemysłowych wynika przede 
wszystkim z potrzeb lokalnej społeczności i jej majętności oraz jest uwarun-
kowane także względami natury administracyjnej. Liczne problemy ekono-
miczne, społeczne i środowiskowe, z jakimi borykają się od dwudziestu lat 
władze Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców, nie sprzyjają podejmowaniu sku-
tecznych działań w zagospodarowaniu pozostałego poprzemysłowego majątku 
trwałego. Restrukturyzacja gospodarki w regionie, której głównym celem była 
likwidacja tradycyjnych, zwykle nierentownych gałęzi przemysłu, nie była do-
brze przygotowana pod względem organizacyjnym i finansowym. Zamykanie 
kopalń węgla i kooperujących z nimi zakładów przemysłowych, w których 
było zatrudnionych około 40% czynnych zawodowo mieszkańców Wałbrzy-
cha i Boguszowa-Gorców, przeprowadzono zbyt szybko. W trakcie likwidacji 
kopalń wystąpiły także konflikty między władzami Wałbrzycha a ekspertami 
francuskimi, którzy przeprowadzali restrukturyzację zakładów górniczych 
(Kotełko 1997). Konsekwencjami tego są m.in. liczne zaniedbania i zaniecha-
nie zagospodarowania znacznej części obszarów poprzemysłowych. Tereny te 
do dziś są elementem szpecącym krajobraz omawianych miast.

Zamierzenia i propozycje na przyszłość

W 2010 r. władze Wałbrzycha przekazały 13 mln zł, a minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego 17 mln zł na przekształcenie wałbrzyskiego Muzeum 
Przemysłu i Techniki w Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. Realizacja tego 
przedsięwzięcia ma być wspomagana także funduszami unijnymi. Do tej pory 
nie rozpoczęto tam jednak żadnych poważniejszych prac konserwatorskich. 
Głównym założeniem projektu jest utworzenie na obszarze dawnego Zakładu 
Górniczego „Julia” kompleksu przemysłowo-rozrywkowego. Planuje się tam 
pełną rewitalizację obiektów poprzemysłowych, odnowienie maszyn i urzą-
dzeń górniczych oraz zaadaptowanie szybu i jednego z chodników kopalnia-
nych, wraz z kolejką, na cele turystyczne. Nowymi elementami kompleksu, 
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wkomponowanymi w architekturę poprzemysłową, mają być lokale gastrono-
miczne i handlowe, urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz hotel. Integralną 
częścią parku ma być Muzeum Tożsamości Wałbrzyszan, powiązane ściśle  
z historią kopalnictwa węgla w regionie. Władze administracyjne Boguszowa-
Gorców planują natomiast zagospodarować do 2013 r. teren dawnego Zakładu 
Górniczego „Witold” w Gorcach i utworzyć tam muzeum górnictwa i centrum 
kulturalno-kongresowe. Ze względu na to, że wyżej wymieniony szyb jest dziś 
znacznie zniszczonym obiektem zabytkowym, jego zagospodarowanie wiąże 
się z dużymi nakładami finansowymi, także akceptacją działań Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Nie wiadomo jeszcze, z jakich funduszy miał-
by być realizowany ten projekt, choć jest on jednym z elementów planu prze-
strzennego zagospodarowania miasta.

Mając na uwadze ukierunkowanie rozwoju rejonu wałbrzyskiego na tury-
stykę, można by wykorzystać część obiektów poprzemysłowych do utworzenia 
tam szlaku tematycznego „dziedzictwa przemysłowego”. Charakterystycznym 
elementem krajobrazu Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców są także hałdy ko-
palniane. Niektóre z tych form mają znaczne wysokości względne (do 105 m). 
Większość z nich jest stosunkowo łatwo dostępna, ze względu na zbudowane tam 
wcześniej drogi, którymi poruszały się samochody wywrotki wywożące skały 
płonne na zwały. Przystosowanie hałd do celów turystycznych, np. jako punkty 
widokowe, nie wymaga dużych nakładów finansowych, co w obecnej sytuacji 
ekonomicznej Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców jest optymalnym rozwiąza-
niem. Większe wałbrzyskie zwały kopalniane można by także zaadaptować  
na inne cele sportowe i rekreacyjne, np. do uprawiania narciarstwa zjazdowego 
lub górskiej turystyki rowerowej, co wymaga jednak znacznie większych nakła-
dów finansowych. Zagospodarowane zwały stałyby się niewątpliwie specyficz-
ną atrakcją turystyczną w regionie. Dzięki temu można by promować te miasta,  
a także realizować cele edukacyjne i poznawcze związane z dziedzictwem prze-
mysłowym w regionie. Zagospodarowane obiekty poprzemysłowe w powiązaniu 
z hałdami – elementami krajobrazu, dobitnie świadczącymi o industrialnej prze-
szłości tego obszaru, stwarzają szanse na rozwój tych miast oparty na turysty-
ce. Żeby jednak ją wykorzystać, władze Wałbrzycha muszą się najpierw uporać  
z rekultywacją zdewastowanych terenów poprzemysłowych oraz zwałów, które 
jeszcze dziś zajmują około 95 ha gruntów w tym mieście.

Podsumowanie

Charakterystycznym procesem związanym z gospodarką Wałbrzycha i Bogu-
szowa-Gorców w ostatniej dekadzie XX wieku była likwidacji wielu zakładów 
przemysłowych, reprezentujących tradycyjne gałęzie przemysłu w tych mia-
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stach. Majątek trwały upadłych zakładów w części wyburzono, pozostały zo-
stał przejęty przez Skarb Państwa oraz sprzedany osobom prywatnym i różnym 
przedsiębiorstwom. Większość poprzemysłowych budynków i budowli wiąże 
się z górnictwem węgla kamiennego ze względu na długie tradycje i znaczne 
rozprzestrzenienie kopalnictwa tego surowca. Prócz tego występują tu obiek-
ty związane z energetyką, wydobyciem i przetwórstwem barytu, przemysłem 
koksochemicznym, szklarskim, ceramicznym oraz włókienniczym i odzie-
żowym. Po wyburzeniu 323 budynków i budowli, które groziły zawaleniem 
lub były nieprzydatne do zagospodarowania, w 2010 r. pozostały 82 obiekty, 
z czego 51 jest w dobrym stanie technicznym, 18 w złym stanie technicznym,  
a 13 jest w części zniszczonych. Na terenie Wałbrzycha zinwentaryzowano 70, 
a w Boguszowie-Gorcach 12 obiektów poprzemysłowych. 

Pozostały po górnictwie, energetyce i przemyśle koksochemicznym ma-
jątek trwały był silnie zdekapitalizowany. Zwykle jego zagospodarowanie 
było uwarunkowane kapitalnym remontem. Czynnikami, które wywarły istot-
ny wpływ na sposób zagospodarowania, były: stan własności obiektu i to, czy 
podlega on ochronie prawnej, charakter i przebieg restrukturyzacji, polityka 
lokalnych władz oraz lokalizacja obiektu. Budynki i budowle poprzemysłowe  
na terenie omawianych miast pełnią dziś różne funkcje: przemysłowe, usługowe 
(głównie handlowe), obiektów użyteczności publicznej, administracyjne, edu-
kacyjne, turystyczne, rekreacyjne i mieszkalne. W obiektach przejętych przez 
państwo działają instytucje użyteczności publicznej (urząd skarbowy, szkoła, 
pomoc społeczna), utworzono muzeum skansen oraz powstały nieliczne miesz-
kania socjalne. W budynkach poprzemysłowych będących własnością prywatną 
działają małe przedsiębiorstwa przemysłowe, a także znajdują się tam siedziby 
spółek oraz różnych zakładów usługowych i hurtowni. Niektóre obiekty zaadap-
towano na biura i mieszkania. Kierunki wykorzystania budynków i budowli po-
przemysłowych w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach nie różnią się zasadniczo 
od sposobów zagospodarowania tego typu obiektów w dawnych okręgach gór-
niczo-przemysłowych Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. Uwarunkowania 
ekonomiczne sprawiły, że standard adaptacji budynków i budowli w omawia-
nych miastach, a także stopień zagospodarowania terenów poprzemysłowych, 
znacznie odbiegają od wzorców zachodnioeuropejskich.
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Krzysztof Kołodziejczyk 

hiStoriA, StAn i perSpektywy wykorzyStAniA  
w turyStyce DzieDzictwA  
wrocłAwSkiej komunikAcji trAmwAjowej

Wprowadzenie

Wrocław wyróżnia się wyjątkowo długą historią komunikacji tramwajowej, 
o której świadczy wiele zachowanych zabytków w postaci kilkudziesięciu hi-
storycznych wagonów tramwajowych, ciekawych architektonicznie budynków 
zajezdni z początku XX wieku czy innych, mniej widowiskowych pamiątek, 
takich jak: słupy trakcji elektrycznej i zwrotnice z okresu międzywojennego, 
różnego rodzaju kasowniki i bilety. Dziedzictwo to stanowi znaczny poten-
cjał dla rozwoju popularnej w ostatnim czasie turystyki opartej na zabytkach 
techniki, nie jest jednak w odpowiedni sposób wykorzystywane, czego dowo-
dem może być brak specjalistycznego muzeum i ograniczony dostęp turystów  
do zabytkowego taboru, którego stan również pozostawia wiele do życzenia.

W niniejszej pracy turystycznej roli komunikacji tramwajowej nie rozpa-
truje się w ujęciu zagospodarowania paraturystycznego (środki komunikacji 
miejskiej wykorzystywane przez turystów w trakcie zwiedzania), lecz jako an-
tropogeniczny walor krajoznawczy.

Zarys historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej

Inżynier J. Büssing dnia 2 września 1876 r. uzyskał koncesję magistratu  
na prowadzenie Wrocławskiego Towarzystwa Kolei Ulicznej (Breslauer Stras-
sen-Eisenbahn Gesellschaft, BSEG), które stało się pierwszym w mieście prze-
woźnikiem tramwajowym. Przewozy na trasie od obecnej ul. Krasińskiego do 
Mostu Zwierzynieckiego uruchomiło ono 10 lipca 1877 r. – moment ten jest 
uważany za początek zbiorowej komunikacji miejskiej we Wrocławiu (dla po-
równania pierwszy tramwaj konny na świecie powstał w 1832 r. w Nowym 
Jorku, pierwszy w Europie – w 1862 r. w Kopenhadze) (Maciejewski 2004). 
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Była to linia jednotorowa z mijankami na przystankach, o obowiązującym do 
dziś rozstawie torów 1435 mm. Pierwszą linię szybko wydłużono do Ogrodu 
Zoologicznego i w kierunku Rynku, druga zaś połączyła pl. Teatralny z par-
kiem Południowym. W roku uruchomienia pierwszej linii przedsiębiorstwo 
BSEG posiadało 18 wagonów firmy Herbrant z Kolonii, które mogły przewozić 
14 osób na miejscach siedzących i dodatkowo 12 pasażerów strojących na po-
mostach (Encyklopedia Wrocławia 2000). Z czasem sieć tramwajów konnych 
rozrosła się do pięciu linii (Lubka, Stiasny 2011). W roku 1893, w okresie swo-
jego najlepszego rozwoju, BSEG dysponowało siecią ponad 41 km torowisk, po 
których kursowały 124 wagony. Jako siłę pociągową utrzymywano ponad 300 
koni (Kulak 2001). Tramwaje konne kursowały do roku 1906, a ich ostatnia 
trasa przebiegała obecną ul. Parkową (Encyklopedia Wrocławia 2000).

W lipcu 1892 r. magistrat udzielił koncesji na 30 lat na budowę tramwajów 
elektrycznych nowo powołanej spółce Elektryczne Tramwaje Wrocław (Elek-
trische Strassenbahn Breslau, ESB), reprezentowanej przez kupca Moritza 
Wehlaua i będącej od tego momentu konkurencją dla BSEG. ESB rozpoczęła 
prace nad budową własnych tras tramwajowych, które miejscami przebiegały 
równolegle do już istniejących. Miasto zarezerwowało sobie całkowitą kon-
trolę nad powstającą siecią, włącznie z akceptowaniem wyglądu wozów tram-
wajowych i uniformów obsługi oraz usytuowania sieci zasilającej w pejzażu 
miasta. Pojawienie się 14 czerwca 1893 r. na trasie z Grabiszyna na Rakowiec 
pierwszych tramwajów elektrycznych wywołało prawdziwą sensację, entu-
zjastycznie komentowaną w prasie. Wrocław był pierwszym dużym miastem  
w Niemczech, które posiadało tramwaj elektryczny1. W 1893 r. funkcjonowa-
ły ostatecznie dwie linie ESB: z obecnej ul. Grabiszyńskiej do ul. Chopina  
na Szczytnikach i z pl. Muzealnego na Rakowiec, w następnym roku urucho-
miono natomiast trzecią trasę z ul. Pułaskiego do Czerwonej Karczmy na ul. 
Opolskiej (Kulak 2001). Początkowo spółka posiadała 40 wagonów silnikowych, 
10 doczep krytych i 15 doczep letnich. Pochodzące z 1892 r. wagony silniko-
we również dostarczyła firma Herbrant z Kolonii. Były one budowane na wzór 
pojazdów amerykańskich i posiadały 20 miejsc siedzących na dwóch ławkach 
ciągnących się wzdłuż pudła oraz 12 miejsc stojących na pomostach. Następne 
wagony powstawały już jednak we Wrocławiu. Zajezdnie ESB znajdowały się 
przy ulicach Krakowskiej i Grabiszyńskiej (Encyklopedia Wrocławia 2000).

Popularność tramwajów elektrycznych zmusiła w 1897 r. BSEG do elek-
tryfikacji swoich tras, co ostatecznie nastąpiło w latach 1900–1902, z wyjąt-
kiem wspomnianej trasy na ul. Parkowej. Jednocześnie w 1901 r. miasto po-
wołało własną spółkę pod nazwą Städtische Strassenbahn Breslau (Tramwaje 

1 Trzeba jednocześnie podkreślić, że były to pierwsze tramwaje elektryczne na obecnych zie-
miach polskich.
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Miejskie Wrocław) (Kulak 2001), z siedzibą przy ul. Ślężnej, która to spółka  
w połowie 1902 r. uruchomiła dwie pierwsze linie: Ślężna – Dworzec Nadodrze 
(ulicami: Ślężną, Sanocką, Lwowską do Zielińskiego, Muzealną, Podwalem, 
przez pl. Jana Pawła II, Dubois, Pomorską i pl. Staszica) oraz Krzyki – Dwo-
rzec Nadodrze (od pl. Powstańców Śląskich prowadzona ulicami Zaporoską  
i Zielińskiego). Konkurencja między trzema przewoźnikami przyczyniła się  
do szybkiego pokrycia miasta gęstą siecią linii (Lubka, Stiasny 2011). Spół-
ki SSB i BSEG korzystały z prądu dostarczanego z elektrowni przy ul. Ło-
wieckiej, spółka ESB natomiast posiadała dwie własne siłownie: jedną przy  
pl. Rozjezdnym, drugą przy ul. Opolskiej. Każde z przedsiębiorstw miało wa-
gony innej barwy: żółte należały do BSEG, zielone – do ESB, a czerwone – 
do SSB. Pomimo różnych przewoźników na wszystkich liniach obowiązywała 
jednakowa opłata za przejazd równa 10 fenigom. Każda z linii oznakowana 
była różnymi kolorami, a w nocy latarniami o odpowiedniej barwie (Kulak 
2001). W 1909 r. wprowadzono numerację linii – tramwaje BSEG otrzymały 
numery 1–9, ESB 10–12, zaś SSB 12–23 (Maciejewski 2004).

Ponieważ polityka komunikacyjna BSEG i ESB nie zawsze odpowiadała 
miastu, zaczęło ono dążyć do ograniczenia znaczenia prywatnych przewoźni-
ków. W 1911 r. wygasła umowa miasta z przedsiębiorstwem BSEG, którego ma-
jątek przejęło SSB. Identyczna sytuacja miała miejsce w roku 1923, gdy upły-
nął termin koncesji ESB (Kulak 2001). Od tego momentu Tramwaje Miejskie 
Wrocław stały się jedynym przewoźnikiem tramwajowym w stolicy Dolnego 
Śląska, co pozwoliło na inwestycje w nowy tabor, który od teraz był malowany 
na kremowo. Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej wrocławska sieć 
tramwajowa liczyła 66 km długości, a w roku 1939 – 78,2 km, obsługiwane przez 
22 linie dzienne. W 1939 r. spółkę SSB przemianowano na Breslauer Verkehrs-
betriebe (Wrocławskie Zakłady Komunikacyjne) (Maciejewski 2004).

Przekształcenie miasta w twierdzę w 1945 r. przyniosło ogromne znisz-
czenia w infrastrukturze tramwajowej. Wielu tras po wojnie nie odbudowa-
no. Największą powojenną inwestycją była natomiast budowa w 1949 r. trasy  
do Leśnicy, początkowo jednotorowej, z czasem przebudowanej na dwutoro-
wą. Wydłużono też istniejące trasy m.in. na Księże Małe, Oporów, Klecinę  
i do Pafawagu. W 1978 r. uruchomiono tory na ul. Kazimierza Wielkiego, co 
pociągnęło za sobą likwidację ruchu tramwajowego na Rynku i w jego okoli-
cach oraz znaczną reorganizację tras w obrębie Starego Miasta (Lubka, Stia-
sny 2011). Przez kilkanaście powojennych lat Zakłady Komunikacyjne Miasta 
Wrocławia, w 1951 r. przemianowane na Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne (MPK), wykorzystywały wagony poniemieckie, malując je początko-
wo nadal na kremowo. Wraz z Wystawą Ziem Odzyskanych w 1948 r. pojawia-
ją się we Wrocławiu tramwaje malowane na niebiesko, jednak odgórny przepis 
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z 1952 r. nakazał przemalowanie wszystkich wozów na barwy kremowo-czer-
wone. Niebieski kolor na bartach wagonów powrócił dopiero w latach 70., wraz 
z dostawami tramwajów Konstal 102Na.

Historia turystycznego wykorzystania wrocławskich zabytkowych tramwajów

Pierwszym przejawem turystycznego wykorzystania historycznych wrocław-
skich wagonów tramwajowych było wyremontowanie w latach 70. XX wieku 
przez pracowników MPK Wrocław składu dwóch wozów typu Neue Berolina 
z 1902 r., do których przylgnęły zachowane do dziś nazwy „Jaś” i „Małgosia”. 
Wagony te zostały przekazane na zasadzie wieczystej dzierżawy Towarzystwu 
Miłośników Wrocławia, które wówczas miało siedzibę w kamieniczkach „Jaś” 
i „Małgosia” – zachowanych domach altarystów przy kościele św. Elżbiety2 
– skąd wzięła się nazwa pojazdu. Tramwaj ten był wynajmowany szkołom  
i innym organizacjom do odbywania wycieczek po Wrocławiu. Skład „Jaś”  
i „Małgosia” znajduje się w gestii towarzystwa do dziś.

Działania mające na celu zachowanie historycznego taboru komuni-
kacji tramwajowej przybrały na sile w połowie lat 90., po likwidacji przed-
siębiorstwa państwowego MPK Wrocław. Powstałe w sierpniu 1996 r. MPK 
Wrocław sp. z o.o. zostało jedynie operatorem przewozów pasażerskich, cały 
tabor historyczny (podobnie jak i sieć tramwajowa) stał się natomiast własno-
ścią gminy. Miało to na celu uwolnienie spółki od niedochodowej działalności 
ochroniarskiej, stojącej w sprzeczności z jej statutowymi zadaniami3. Opiekę 
nad starymi wagonami gmina scedowała na istniejące od 1993 r. Towarzystwo 
Miłośników Komunikacji Miejskiej (TMKM) we Wrocławiu. Historyczny ta-
bor został zinwentaryzowany i w 1997 r. objęty ochroną konserwatorską. Po 
dokonaniu wszelkich koniecznych uzgodnień Zarząd Miasta w grudniu 1999 
r. oddał Towarzystwu w nieodpłatne użytkowanie część jednej z hal zabytko-
wej zajezdni nr V przy ul. Legnickiej 65 (budynki pochodzą z lat 1901–1902),  
a 1 marca 2000 r. przekazał w użytkowanie w celu ochrony, renowacji i konser-
wacji prawie cały zabytkowy tabor tramwajowy, pozostawiając tylko niektóre 
pojazdy w gestii innych podmiotów (tab. 1). Towarzystwo dnia 3 kwietnia 2000 
r. uchwalą powołało Muzeum Komunikacji Miejskiej, choć trzeba zaznaczyć, 

2 Obecnie Towarzystwo Miłośników Wrocławia zajmuje już tylko kamieniczkę „Małgosia”.
3 Można jednak poddawać w wątpliwość sens konsekwentnego odcinania się przez spółkę 

MPK Wrocław od sytuacji taboru zabytkowego, w innych miastach przewoźnicy utrzymują 
bowiem zabytkowe pojazdy, co podnosi prestiż firmy, a czasem stanowi nawet źródło do-
chodu. Sytuacja ta trwa niestety do dziś, a jej przejawem jest chociażby odmowa Klubowi 
Sympatyków Transportu Miejskiego, którego celem jest zachowanie zabytkowego taboru, 
wydania zgody na stacjonowanie tramwajów na terenie zajezdni MPK, co było jedyną moż-
liwością posiadania przez klub tego typu pojazdów.
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że nie było to muzeum w sensie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.  
o muzeach. Patronat nad placówką objął Konsul Generalny Republiki Federal-
nej Niemiec (Jerczyński 2001a).

Tab. 1. Tramwajowy tabor zabytkowy we Wrocławiu w 2001 r. przewidziany jako eksponaty  
w Muzeum Komunikacji Miejskiej 

Rodzaj Typ Numer 
obecny

Rok 
budowy Producent

Użytkow-
nik/ lo-

kalizacja
Uwagi

W
ag

on
y 

si
ln

ik
ow

e

Neue 
Berolina 1 1902 Bsl TMW/ZT1 turystyczny „Jaś”

Standard 1209 1929 LHW Muz i TBT czynny,  
turystyczny „Baba Jaga”

Standard 1192 1929 Tr/LHW/M Muz eksponat,  
czasowo nieczynny

Standard G034 1929 LHW Muz/ZT4 gospodarczy, powierz-
chownie odrestaurowany

Standard G036 1929 LHW Muz/ZT4 do odbudowy

Standard* G092 1905–1925 Tr/LHW Muz do odbudowy  
na doczepny

Standard G024 1928 LHW Muz/ZT4 do odbudowy

Standard — 1925-29 LHW MPK/ZT4 czynny gospodarczy,  
do odbudowy

Standard G019 1925–1928 LHW Muz do przekazania do innej 
placówki do odbudowy

Standard G032 1929 Tr/LHW Muz do odbudowy  
lub na części

Standard G010 1929 LHW Muz w odbudowie na czynny

Standard G094 1926–1929 LHW Muz do odbudowy  
lub na części

Standard G035 1925 LHW Muz do odbudowy  
lub na części

N mod. 1332 1949 Konstal Muz eksponat, czynny

N mod. 1336 1953 Konstal Muz eksponat, czynny,  
do renowacji

4N G048 b.d. Konstal MPK/ZT4 gospodarczy, czynny 
(zmodernizowany)

4N G056 b.d. Konstal MPK/ZT5 gospodarczy, do remontu
4N G084 b.d. Konstal MPK/ZT2 gospodarczy, czynny
4N G058 1955 Konstal Muz do odbudowy
4N G083 1955 Konstal Muz do odbudowy
4N G072 b.d. Konstal ZSiZ gospodarczy
4N G1412 1962 Konstal ZSiZ do odbudowy
4N G082 b.d. Konstal Muz/ZT4 do odbudowy
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W
ag

on
y 

do
cz

ep
-

ne
 p

as
aż

er
sk

ie Neue 
Berolina 2 1902 Bsl TMW/ZT1 turystyczny „Małgosia”

4ND 3560 1953 Konstal Muz do odbudowy

— — 1895 (1997) Muz Muz czynny, turystyczny, 
przebudowany z lory

Wagony 
doczep-
ne  
towa-
rowe i 
gospo-
darcze

lora — 1902 Tr MPK/ZT4 z pługiem, ewentualnie  
do odbudowy

lora 117 b.d. b.d. MPK/ZT4 do piasku
lora — b.d. b.d. Muz/ZT2 do piasku, do remontu
lora — b.d. b.d. Muz/ZT2 gospodarczy, do remontu
lora G109 b.d. b.d. Muz/ZT2 do szyn, do odbudowy

lora — b.d. b.d. Muz kablowa, eksponat,  
do odbudowy

lora — b.d. b.d. Muz/ZT2 kablowa, do odbudowy
wieża 
sieciowa — b.d. b.d. Muz/ZT4 do odbudowy

Wagony 
spe-
cjalne

opryski-
wacz G061 1927 Sch/SBB Muz czynny, przebudowany  

ze szlifierki 
szlifierka G062 1929 Sch/SBB Muz do odbudowy
szlifierka G063 1928 Sch/SBB Muz eksponat, do remontu
szlifierka G064 1928 Nordw. Muz eksponat, do remontu

* Przebudowany z wagonu typu Linke-Hofmann Neue Berolina. 
Objaśnienia skrótów: Muz – Muzeum Komunikacji Miejskiej (dla pojazdów na terenie mu-
zeum nie zaznaczono lokalizacji). MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. 
we Wrocławiu. TBT – Tramwajowe Biuro Turystyczne. TMW – Towarzystwo Miłośników 
Wrocławia. ZSiZ – Zakład Sieci i Zasilania. ZT1-5 – zajezdnie nr I–V. Bsl – Breslauer AG 
für Eisenbahn-Wagenbau. Tr – Trelenberg, Breslau. LHW – Linke-Hofmann Werke, Breslau. 
M – Meinecke, Breslau. Sch – Schörling, Hannover. Nordw. – Nordwaggon, Bremen. Mod. – 
zmodyfikowany. 
Źródło: Jerczyński 2001a, wyd. zmienione.

Zbiory Muzeum Komunikacji Miejskiej liczyły w 2001 r. 16 wagonów 
silnikowych, 8 doczepnych i 4 pojazdy specjalne, przy czym tylko część z nich 
była odremontowana, większość oczekiwała dopiero odbudowy (tab. 1). Kilka 
sprawnych pojazdów wpisanych do rejestru zabytków było nadal w użytkowa-
niu MPK Sp. z o.o., jednak po zakończeniu eksploatacji miały być przekazane 
do muzeum. Wszystkie prace remontowe prowadzone były społecznie przez 
członków TMKM przy wsparciu finansowym gminy. Towarzystwo uzyska-
ło również prawo nieodpłatnego korzystania z torów tramwajowych w całym 
mieście. Na terenie zajezdni zaczął funkcjonować nawet sklepik z pamiątkami 
i wydawnictwami o tematyce tramwajowej i kolejowej. Oficjalne otwarcie mu-
zeum planowane było na czerwiec 2001 r. (Jerczyński 2001a), niestety nigdy 
to nie nastąpiło. Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej zostało zli-
kwidowane w związku z nieprawidłowościami finansowymi i chorobą jednego 
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z najbardziej aktywnych członków, a zabytkowy tabor powrócił pod zarząd 
gminy. W późniejszym czasie okazało się, że procedura ta odbyła się o tak 
niefortunnie, że – z wyjątkiem pięciu wagonów – nie zostały one przypisane  
do żadnej jednostki w ramach Urzędu Miejskiego, w związku z czym do dziś nie 
można ustalić podmiotu kompetentnego do wydawania decyzji w ich sprawie.

W całym tym okresie regularne przewozy zabytkowym tramwajem typu 
Linke-Hofmann Standard #1209 z 1929 r. prowadziło powstałe również w roku 
1993 Tramwajowe Biuro Turystyczne (Jerczyński 2001a), zarządzane przez 
osoby będące jednocześnie członkami TMKM. Wagon ten został adaptowa-
ny na ruchomą kawiarenkę „Baba Jaga” i kursował w letnie weekendy cztery 
razy dziennie z placu Teatralnego przez ulice: Świdnicką, Podwale, Krupniczą, 
Kazimierza Wielkiego, pl. Dominikański, most i pl. Grunwaldzki oraz ul. Cu-
rie-Skłodowskiej do Hali Stulecia, gdzie podczas postoju można było zwiedzić 
tereny wystawowe i park Szczytnicki. Powrót odbywał się dłuższą trasą przez 
ulice: Mickiewicza, Paderewskiego, Różyckiego, Sienkiewicza, pl. Bema, wy-
spę Piasek, pl. Dominikański i ul. Teatralną. Przy sprzyjającej pogodzie jako 
doczepa kursował zrekonstruowany w 1997 r. wagon konny. Oferta ta cieszyła 
się dużą popularnością, zwłaszcza wśród turystów niemieckich, jednak wraz  
z likwidacją TMKM-u kursowanie „Baby Jagi” również zawieszono.

Aktualna sytuacja wrocławskich tramwajów zabytkowych

Po likwidacji Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej wydzierża-
wione zabytkowe tramwaje pod względem prawnym wróciły pod zarząd Urzę-
du Miejskiego. Wagony stojące na zajezdni przy ul. Legnickiej pozostają tam 
do dziś. Część zamknięta jest w hali, obecnie wydzierżawianej firmie jako 
pomieszczenie produkcyjne. Pojazdy te nie są w zasadzie dostępne dla osób 
postronnych, ponadto są zepchnięte w jedną część hali tak, by uzyskać miejsce 
dla maszyn rzeczonej firmy. Pozostałe wagony, stojące na zewnątrz, uległy 
przez prawie dekadę poważnemu zniszczeniu – metalowe elementy zostały 
rozkradzione lub skorodowały, a drewniane fragmenty zbutwiały. Obecnie  
w związku z położeniem tego terenu w drodze na stadion budowany na roz-
grywki mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. jego właściciel, czyli Za-
rząd Zasobu Komunalnego, planuje uprzątnąć te zniszczone wagony, najpraw-
dopodobniej je złomując. Los zabytkowych tramwajów będących własnością 
spółki MPK Wrocław zależy od ich stanu technicznego. Sprawne wagony są 
nadal użytkowane w charakterze pojazdów gospodarczych (dotyczy to wago-
nów typu Konstal 4N), inne natomiast są odstawione na torach zewnętrznych 
(a ostatnio są nawet ustawiane poza torami) i również niszczeją. Wagony te 
również nie są dostępne dla osób postronnych, choć istnieje możliwość umó-
wienia się z pracownikami spółki na ich obejrzenie.
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Wobec likwidacji TMKM-u jedyną wrocławską organizacją zajmującą 
się zabytkowymi tramwajami pozostało Towarzystwo Miłośników Wrocławia 
wraz z utworzoną w 2006 r. sekcją o nazwie Klub Miłośników Komunikacji 
Zbiorowej. Towarzystwo w 2001 r. było właścicielem jedynie składu wago-
nów Linke-Hofmann Neue Berolina. Od tego czasu nabyło ono jeszcze wagon 
Linke-Hofmann Standard #1217 (zakup nastąpił bezpośrednio od TMKM-u 
niedługo przed jego likwidacją) oraz Konstal N #1336, Konstal 102N #2110 
(obecnie #2002) i Konstal 102Nd, które pozyskano od spółki MPK Wrocław. 
Pierwszy i trzeci z wymienionych pojazdów towarzystwo wyremontowało, 
pozostałe natomiast do dziś pozostają niesprawne. Konstal N stacjonuje na 
hali niedoszłego Muzeum Komunikacji Miejskiej, pośród innych wagonów, 
co uniemożliwia jego wyjazd, Konstal 102 Nd przez długi czas stał na torze 
odstawczym na zajezdni nr IV, zaś w połowie 2011 r. przetransportowano go 
wraz z innym stojącym tam starym taborem na zajezdnię nr II. Sprawne wa-
gony TMW wynajmuje grupom turystycznym, a od przełomu 2007 i 2008 r. 
eksploatuje na Zabytkowej Linii Tramwajowej (o czym niżej), razem z dwoma 
wagonami bezpłatnie dzierżawionymi od gminy Wrocław (Linke-Hofmann 
Standard #1209 i Konstal N #1332). Ponieważ zabytkowe tramwaje są tylko 
jedną ze sfer działalności towarzystwa, nie posiada ono odpowiednich moż-
liwości dbałości o posiadany tabor, zwłaszcza problemem jest brak zaplecza 
technicznego (wagony stacjonują na zajezdniach MPK). Drobnymi naprawami 
i poprawą estetyki zajmował się do czasu swojego rozwiązania Klub Miłośni-
ków Komunikacji Zbiorowej, większe naprawy, zlecane zewnętrznym firmom, 
stały się natomiast możliwe dopiero po uruchomieniu finansowania przez 
Urząd Miejski na prowadzenie Zabytkowej Linii Tramwajowej.

W związku z nieudanym otwarciem Muzeum Komunikacji Miejskiej przy 
ul. Legnickiej 65 Urząd Miejski Wrocławia nie wydaje się chętny do popiera-
nia kolejnej tego typu inicjatywy. Główną przeszkodą w odtworzeniu muzeum 
jest brak odpowiedniego pomieszczenia, gdyż zabytkowy tabor nadal istnieje, 
choć jego stan jest obecnie znacznie gorszy. Jak wspomniano, hala, w której 
miała się mieścić placówka, oraz inne tereny na terenie tej zajezdni, są obecnie 
wydzierżawiane różnym firmom na zasadach komercyjnych, natomiast spółka 
MPK Wrocław, sama borykająca się z brakiem miejsc na swój tabor, nie widzi 
możliwości, by udostępnić w tym celu odcinek torów lub fragment własnej 
hali. Pozwolenie na stacjonowanie swoich wagonów ma w tym wypadku je-
dynie Towarzystwo Miłośników Wrocławia, choć jego zasady nie są do końca 
ustalone i nie wiadomo, przez jaki okres taka możliwość będzie jeszcze istnia-
ła. Obecnie poza zajezdniami MPK i dawną zajezdnią przy ul. Legnickiej 65 
nie ma we Wrocławiu innych terenów umożliwiających stacjonowanie tramwa-
jów i ewentualnie utworzenie muzeum komunikacji.
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Jak wykazano powyżej, w okresie po likwidacji Towarzystwa Miłośników 

Komunikacji Miejskiej zabytkowe tramwaje wrocławskie nie były dostępne ani 
dla turystów, ani dla mieszkańców miasta, z wyjątkiem możliwości wynajęcia 
kilku z nich od Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Okazjonalnie, zwykle 
raz w roku, odbywały się wystawy i parady zabytkowych i współczesnych 
tramwajów w ramach Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego, 
a pewną pozytywną zmianę przyniósł dopiero przełom lat 2007 i 2008, kiedy 
uruchomiono Zabytkową Linię Tramwajową. Eksponaty o tematyce tramwa-
jowej (m.in. nastawnik, korba hamulca ręcznego i ławka z tramwaju typu Lin-
ke-Hofmann Standard) znalazły się też na otwartej w 2009 r. wystawie stałej 
Muzeum Miejskiego Wrocławia pt. „Tysiąc lat Wrocławia”.

Jesienią 2007 r. Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Zabytko-
wej Linii Tramwajowej. Oferent w zamian za wsparcie w wysokości 100 tys. 
zł miał zaprojektować trasę przejazdu wraz z przystankami, zapewnić za-
bytkowy tabor i przez cały rok prowadzić regularne przewozy w weekendy,  
a w sezonie letnim również w piątki, z częstotliwością co godzinę. W wymo-
gach konkursu zaznaczono, że na linii miały kursować dwa zabytkowe składy 
tramwajowe, co w ówczesnych warunkach nie było możliwe, ponieważ więk-
szość starych tramwajów była niesprawna lub nie był jasny ich stan prawny. 
Jedyną wrocławską organizacją pozarządową, która posiadała wówczas tram-
waje, było Towarzystwo Miłośników Wrocławia, i to ono wygrało konkurs, 
chociaż nawet ono nie było w stanie w pełni zrealizować jego warunków.

TMW zaproponowało trasę będącą skróconą wersją trasy tramwaju kawia-
renki „Baba Jaga”, kursującego pod zarządem Tramwajowego Biura Turystycz-
nego. Zresztą ten właśnie wagon zaczął kursować na nowo utworzonej linii. Do-
piero pod wpływem Klubu Miłośników Komunikacji Zbiorowej, sekcji TMW  
i motorniczych w trakcie 2008 r. trasę sukcesywnie wydłużano, aż przyjęła na-
stępującą postać (podana została trasa stała, nieuwzględniająca objazdów):

pl. Teatralny – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego 
– pl. Dominikański – Oławska – Romualda Traugutta – pl. Powstańców War-
szawy – most Pokoju – kard. Stefana Wyszyńskiego – Szczytnicka – pl. Grun-
waldzki – most Szczytnicki – al. Ludomira Różyckiego – Stadion Olimpijski – 
al. Ignacego Paderewskiego – Adama Mickiewicza – Zygmunta Wróblewskiego 
– Hala Stulecia

Hala Stulecia – Zygmunta Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Marii 
Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza – pl. Józefa 
Bema – św. Jadwigi – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok 
– pl. Teatralny
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W kolejnych latach w kierunku Hali Stulecia tramwaj jeździł przez most 
Grunwaldzki. Poza przystankami początkowymi towarzystwo zaproponowa-
ło tylko po jednym przystanku w każdym z kierunków (w stronę Hali Stulecia  
na pl. Dominikańskim, w kierunku pl. Teatralnego na pl. Grunwaldzkim) i do 
dziś nie zwiększyło ich liczby mimo propozycji miłośników komunikacji, motor-
niczych, a nawet wobec faktu, że tramwaje i tak zabierają pasażerów z innych 
przystanków. Do kwietnia 2008 r. na linii kursował tylko tramwaj Linke-Hofmann 
Standard #1209, po czym od maja wprowadzono wymaganą przez Urząd Miasta 
częstotliwość co jedną godzinę, co stanowiło problem wobec licznych awarii wy-
remontowanego drugiego tramwaju tego samego rodzaju (#1217). W zastępstwie 
towarzystwo wystawiało nowsze wagony Konstal N lub Konstal 102N.

W następnych latach ogłaszano identyczne konkursy, nadal stawiając wy-
magania niemożliwe do realizacji przez żadną z wrocławskich organizacji po-
zarządowych i oferując 100 tys. zł wsparcia. Wygrywało je Towarzystwo Mi-
łośników Wrocławia. Jedynym wyjątkiem był konkurs ogłoszony jesienią 2010 
r., w którym TMW – jedyny oferent – nie złożyło wszystkich wymaganych 
dokumentów. W następstwie tego i wielu innych prawnych problemów Zabyt-
kowa Linia Tramwajowa nie kursowała od stycznia do maja 2011 r. Tramwa-
je towarzystwa ostatecznie jednak wróciły na trasę, choć ograniczono liczbę 
kursów, a okres funkcjonowania linii skrócono do połowy września. Ciągle 
niedostateczna jest informacja o istnieniu linii, sprowadzająca się do różnej jakości 
ulotek rozdawanych w tramwaju i czasami w Centrum Informacji Turystycznej na 
Rynku. Warto jeszcze wspomnieć, że od grudnia 2007 r. do stycznia 2010 r. linia 
posiadała obsługę konduktorską prowadzoną przez Klub Miłośników Komuni-
kacji Zbiorowej. Konduktorzy sprzedawali bilety, dbali o czystość i porządek 
w tramwajach oraz opowiadali pasażerom o dziejach wrocławskiej komunika-
cji tramwajowej i szczegółach technicznych tramwajów kursujących na linii. 
Niestety w grudniu 2009 r. członkowie klubu zdecydowali o jego rozwiązaniu, 
sprzeciwiając się licznym nieprawidłowościom na linii, odrzucaniu swoich 
pomysłów i nienależytej eksploatacji zabytkowych wagonów Linke-Hofmann 
Neue Berolina i standard.

Wystawy i parady tramwajów organizowane przez Klub Miłośników 
Komunikacji Zbiorowej przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia i Stowa-
rzyszenie Hobbystów Kolejowych z okazji Europejskiego Tygodnia Trans-
portu Zrównoważonego były okazją do bezpłatnego oglądania i przejechania 
się przez wrocławian i turystów zabytkowymi tramwajami. Uczestniczyły  
w nich sprawne pojazdy zabytkowe, których podmiot zarządzający był moż-
liwy do ustalenia. Zależnie od roku były to m.in. wagon konny, skład Lin-
ke-Hofmann Neue Berolina, wagony Linke-Hofmann Standard oraz Konstal 
N, 102N i 102Na. Ta impreza masowa, odbywająca się w centrum miasta na 
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specjalnie w tym celu zamkniętych ul. Teatralnej i pl. Teatralnym, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Niestety w 2009 r. Urząd Miasta nie przyznał na jej 
przygotowanie żadnych funduszy i jej przeprowadzenie było możliwe tylko 
dzięki znacznemu wsparciu spółki MPK Wrocław. W 2010 r. funduszy na ten 
cel również nie zaplanowano, w związku z czym miłośnicy komunikacji posta-
nowili takiej imprezy nie organizować, tym bardziej że był to okres pomiędzy 
likwidacją Klubu Miłośników Komunikacji Zbiorowej przy TMW a rejestra-
cją przez sąd jego następcy, czyli Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.

Charakterystyka wybranych typów wrocławskich zabytkowych tramwa-1. 
jów

W rozdziale tym zawarto opisy kilku typów wrocławskich tramwajów, któ-
re ze względu na swoje walory historyczne, a jednocześnie stan zachowania, 
można w krótkim czasie przeznaczyć zarówno do celów muzealnych, jak  
i do przejazdów o charakterze turystycznym. Skład tramwajowy Linke-Hof-
mann Neue Berolina jest jedynym zachowanym tego typu pojazdem w Polsce, 
chociaż inne tego rodzaju są eksponatami w Niemczech, wagony Linke-Hof-
mann Standard to z kolei pojazdy typowo wrocławskie, zachowane w nieco 
większej liczbie. Wagony Konstal N i 4N oraz Konstal 102N i 102Na kursowa-
ły w większości polskich miast i wymagają zabezpieczenia właśnie ze wzglę-
du na ich typowość i silne wpisanie się w powojenny krajobraz Wrocławia.  
Na koniec wspomniano o rekonstrukcji wagonu konnego z końca XIX wieku.

Tramwaj Linke-Hofmann Neue Berolina
Wszyscy trzej wrocławscy przewoźnicy tramwajowi w latach 1901–1902 zaku-
pili 170 wagonów typu Neue Berolina, będących nowszą wersją pojazdów, ja-
kie w liczbie kilkuset sztuk wyprodukowano w latach 1898–1903 dla Berlina. 
Tramwaje dla stolicy Dolnego Śląska wykonały wrocławskie zakłady Linke-
Hofmann Werke (po wojnie Pafawag), chociaż podwozia dostarczyły również 
wrocławskie zakłady Trelenberga (po wojnie Hutmen). Tramwaj Neue Bero-
lina to wagon dwustronny, dwukierunkowy i dwuosiowy o długości 8,2 m, 
wysokości 3,3 m i masie własnej 8 ton. Dwa silniki o mocy 36 kW pozwalały 
na rozwijanie prędkości 25 km/h (Lubka, Stiasny 2011). Pojazdy poszczegól-
nych firm różniły się nie tylko kolorem pudła, lecz także hamulcami: wozy 
ESB miały hamulce ręczne, BSEG – elektromagnetyczne, SSB – hydrauliczne 
(www.mpk.wroc.pl 2000). Każdy mógł zabrać około 40 pasażerów, przy czym 
tylko 20 na miejscach siedzących. Wagony z czasem poddawano licznym mo-
dernizacjom, a część silnikowych przebudowano na doczepne (Lubka, Stia-
sny 2011). Zbudowano też otwarte letnie doczepy z 28 miejscami siedzącymi,  
na które składało się 7 ławek, każda przeznaczona dla 4 osób, przy czym 5 
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ławek wewnętrznych miało możliwość odwracania oparć w kierunku jazdy 
(www.mpk.wroc.pl 2000).

Tramwaje typu Neue Berolina eksploatowano liniowo do lat 30. XX wieku, 
chociaż niektóre wykorzystywano jeszcze później jako tabor gospodarczy (Lub-
ka, Stiasny 2011). Wspomniany zachowany do dziś skład wagonów tego typu, 
odbudowany w latach 70., z pewnością cechuje się znacznymi walorami histo-
rycznymi, jednak nie jest w pełni oryginalny. Posiada zmienioną linię nadwozia, 
która nawiązuje do normalnego wyglądu wagonu silnikowego. Jednak pojazd ma 
obecnie charakter letniego wagonu otwartego, który w przypadku tego modelu 
miał odmienny wygląd. Trudno też obecnie ustalić, z którego okresu eksploata-
cji pochodzą poszczególne części. Wątpliwości budzi także sposób użytkowania 
przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia tego unikatowego, zabytkowego po-
jazdu o całkowicie drewnianej konstrukcja nadwozia. W okresie letnim jest on 
bardzo intensywnie eksploatowany, ponieważ – jako najstarszy i najciekawszy 
z wagonów stowarzyszenia – jest najchętniej wynajmowany, przynosząc dużą 
część całkowitych przychodów TMW. Podczas jednego z takich wynajęć w 2009 
r. miał on wypadek, w wyniku którego został poważnie zniszczony i odstawio-
ny aż do roku 2011, kiedy towarzystwo pozyskało fundusze na remont. Cieka-
wostką jest również to, że wypadek ten miał miejsce zaledwie kilka tygodni po 
poprzednim remoncie, którego sposób przeprowadzenia też budzi wątpliwości.  
W związku z mechanicznym zużyciem całkowicie drewnianego nadwozia, za-
miast wymienić elementy nośne na nowe, usztywniono je tylko metalowymi 
prętami, istotnie zmieniając konstrukcję. Estetykę malowania zaburzył z kolei 
duży napis reklamujący wynajęcia tramwaju.

Tramwaje Linke-Hofmann Standard
Tramwaje Linke-Hofmann Standard pojawiły się na wrocławskich torach  
w roku 1925. Wzbudziły od razu uznanie swoją nowoczesnością i funkcjo-
nalnością oraz wniosły nową jakość dla ówczesnego raczej przestarzałego  
i wysłużonego taboru. Od tego czasu nierozerwalnie wpisały się w krajobraz 
kulturowy miasta, stając się niemalże symbolem wrocławskiej komunikacji 
miejskiej. Ich nazwa wskazuje, że miały stać się typowymi tramwajami Wrocła-
wia – tym bardziej, że do czasu II wojny światowej kursowały tylko w tym mie-
ście – i jednocześnie wyznaczać standardy ówczesnego transportu zbiorowego.

Projekt tramwaju Linke-Hofmann Standard powstał w roku 1924, kiedy 
to skonstruowano jeden egzemplarz prototypowy, który na wystawie komu-
nikacyjnej w Seddin w Niemczech uzyskał kilka wyróżnień. Cechował się on 
innowacyjnymi jak na owe czasy rozwiązaniami technicznymi, m.in. stalową 
konstrukcją ramy oraz potrójnym resorowaniem, które doskonale amortyzo-
wało nierówności na rozjazdach i krzyżownicach. Innymi nowościami było 
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zastosowanie wielu małych, dzielonych okien oraz zaokrąglonego dachu bez 
świetlika. Miejskie przedsiębiorstwo SSB zamówiło 232 wagony typu stan-
dard. Ich produkcja rozpoczęła się w roku 1925 i trwała do 1929, a odbywała 
się równolegle w zakładach Linke-Hofmann Werke oraz Trelenberg, by w cza-
sach kryzysu zapewnić pracę dwóm fabrykom. Ostatnie 50 wagonów wypro-
dukowano jako wagony doczepne, czyli pozbawione silnika i aparatury elek-
trycznej (Jerczyński 2001b).

Tramwaj Linke-Hofmann Standard to pojazd dwuosiowy, dwustronny  
i dwukierunkowy. Jego wnętrze składa się z dwóch pomostów oraz klasy od-
dzielonej ścianami z przesuwanymi drzwiami. Stanowisko motorniczego z na-
stawnikiem, który służy do sterowania prędkością pojazdu, znajduje się na obu 
pomostach. Dwukierunkowość tramwaju była wykorzystywana tam, gdzie nie 
powstały jeszcze pętle tramwajowe, a nadal były tzw. krańcówki, czyli ślepe 
zakończenia torów. Długość wagonu to 9,6 m, szerokość 2,1 m, wysokość to 
nieco ponad 3,2 m. Każdy wyposażono w dwa silniki o mocy 28 kW (z czasem 
zastąpione mocniejszymi), pantograf rolkowy (potem zastąpiony pantografem 
skrzynkowym) i cztery piasecznice (Jerczyński 2001b). Prędkość konstruk-
cyjną tego typu tramwaju ustalono na 40 km/h (Lubka, Stiasny 2011). Tram-
waj ma dwa rodzaje hamulców: elektryczny, sterowany z nastawnika, oraz 
mechaniczny, składający się z korby, na którą nawija się łańcuch zaciskający  
na kołach klocki hamulcowe. Charakterystyczna sylwetka pojazdu z 9 parami 
podzielonych poprzeczką okien i zaokrągloną linią dachu stała się tak popular-
na wśród wrocławian, że na jej wzór przebudowywano starsze rodzaje tramwa-
jów. Wszystkie wagony typu standard pomalowano na kremowo, typowy kolor 
wrocławskich tramwajów od momentu wykupienia przez SSB konkurencyjne-
go przewoźnika prywatnego ESB (Jerczyński 2001b).

Wyposażenie wnętrza wagonu było – w stosunku do współczesnych wa-
runków – bardzo eleganckie: wyłożono je drewnem, w oknach wisiały zasłon-
ki, a siedzenia wyścielono aksamitem. Jak wskazuje nazwa tramwaju, był to 
standard wyposażenia, który był dostępny dla ogółu wrocławian, nie wprowa-
dzono bowiem tak zwanych klas. Pierwotnie w pojeździe było 47 miejsc, w tym  
21 siedzących. Ławki umieszczono poprzecznie, w siedmiu rzędach, przy czym 
z jednej strony były to siedzenia podwójne, a z drugiej – pojedyncze (Jerczyń-
ski 2001b). Ponieważ tramwaj typu standard jest pojazdem dwukierunkowym, 
oparcia ławek (z wyjątkiem skrajnych na piasecznicach) można przerzucać, co 
umożliwia pasażerom jazdę zawsze przodem w stosunku do kierunku jazdy. 
Prowadzący pojazd miał dosyć ograniczoną widoczność na tylny pomost, gdyż 
pierwotnie tramwaju nie wyposażono w lusterka, a szyby między klasą i po-
mostami wykonane były z kobaltowego szkła, żeby światło z klasy nie odbijało 
się w nocy motorniczemu w przedniej szybie. Komunikacji między stojącym 
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na tylnym pomoście konduktorem a motorniczym służyły ciągnące się wzdłuż 
całego pojazdu dwie linki, każda połączona z dzwonkiem.

W warunkach wojennych w większości wagonów zlikwidowano poje-
dyncze siedzenia z jednej strony pojazdu (pozostawiono tylko skrajne miejsca 
na piasecznicach), co w konsekwencji zmniejszyło liczbę miejsc siedzących do 
16, zwiększyło natomiast liczbę miejsc stojących, a tym samym ogólną liczbę 
miejsc w pojeździe do 60. W tym też okresie zrezygnowano z firanek, miękkie 
części siedzeń zastąpiono deskami, a w oknach zainstalowano szczebelki, któ-
re chroniły okna przed wybiciem przez napierający tłum. Taki stan przedsta-
wiają wszystkie zachowane do dziś we Wrocławiu wagony typu standard.

Okres wojenny przetrwała większość wozów, jednak wiele było poważ-
nie zniszczonych. Mimo wszystko w pierwszych latach po wojnie stanowi-
ły one podstawę wrocławskiej komunikacji miejskiej. W 1949 r. przekazano  
do Warszawy 15 wozów omawianego typu (pierwsze 6 dotarło tam w czerwcu, 
kolejne 6 – do końca roku i 3 – na początku roku 1950). Ponieważ Wrocław 
długo nie otrzymywał nowych tramwajów polskiej produkcji (typ Konstal N),  
a następnie dostawy były zbyt małe, niemieckie tramwaje standard przez kilka-
naście lat dominowały na wrocławskich torowiskach. Ciekawostką jest fakt, że 
najpierw dostarczono do Wrocławia wagony doczepne typu Konstal ND, które 
były ciągnięte przez przedwojenne wagony silnikowe, które zresztą pod wielo-
ma względami przewyższały pojazdy polskiej produkcji (Jerczyński 2001b).

Eksploatacja liniowa tramwajów Linke-Hofmann Standard zakończyła 
się w roku 1977 (Jerczyński 2001b), potem można było je jeszcze spotkać jako 
wagony gospodarcze, znaczną część jednak zezłomowano. Obecnie we Wro-
cławiu zachowały się tylko dwa sprawne wagony tego typu, które znajdują 
się w użytkowaniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Obydwa pochodzą  
z roku 1929, przy czym jeden pomalowany jest w barwy przedwojenne (kremo-
wy, #1217), a drugi powojenne (czerwony, #1209). Kilka innych zabytkowych 
tramwajów tego typu wciąż można odrestaurować. Interesujący jest natomiast 
fakt, że pierwszy tramwaj typu standard do celów muzealnych odremontowa-
no w Krakowie, gdzie trafił na potrzeby filmu. Taki typowo wrocławski pojazd 
jest też częścią kolekcji zabytkowego taboru w Warszawie.

Tramwaje Konstal N i 4N
Tramwaj typu Konstal N to pierwszy tramwaj polskiej produkcji powstały po 
II wojnie światowej. Był on możliwie najszybszą, a tym samym obarczoną 
wieloma wadami odpowiedzią na niedobór wagonów tramwajowych, z któ-
rym borykało się wiele polskich miast. Charakteryzował się toporną i mało 
funkcjonalną konstrukcją. Mimo tego z różnych przyczyn musiał służyć przez 
sporo lat i wpisał się krajobraz kulturowy wielu miast.
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Tramwaje Konstal N były pojazdami polskiej produkcji, ale w zasadzie 

niemieckiej konstrukcji. Była to bowiem uproszczona wersja niemieckiego 
tramwaju wojennego, znanego jako KSW, który już sam w sobie był bardzo 
prostą konstrukcją, mającą sprostać gospodarce okresu II wojny światowej. To, 
że skopiowano istniejącą już konstrukcję, a nie opracowano nowej, wynikało  
z ogromnych strat, jakie polski przemysł poniósł w latach 1939–1945. Produk-
cja tramwajów typu Konstal N rozpoczęła się w roku 1948, jednak ze względu 
na brak silników trakcyjnych powstały wówczas tylko wagony doczepne (typ 
ND). Produkcja pojazdów silnikowych zaczęła się dopiero rok później, a od-
bywała się równocześnie w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych 
Konstal i gdańskiej Stoczni Północnej (Lubka, Stiasny 2011), przy czym to 
pierwszy z wymienionych zakładów opracował projekt pojazdu, odpowiadał 
za produkcję i to tam powstała przytłaczająca większość tzw. enek. Ta potocz-
na nazwa pochodzi od litery „N” we właściwej nazwie tramwaju, a ta z kolei 
wywodzi się od słowa „normalizowany”. Konstrukcja i poszczególne części 
wagonu były bowiem zgodne z wprowadzanymi wówczas normami. Później 
oznaczenie „N” wraz z wyróżnikiem liczbowym stało się standardowym ozna-
czeniem konstrukcji tramwajowych z zakładów Konstal (przykładowo typy 4N 
czy 102N). W sumie w latach 1949–1956 powstało 516 wagonów silnikowych 
typu N i 642 wagony bierne typu ND (Lubka, Stiasny 2011).

Tramwaj typu Konstal N był pierwotnie wagonem dwukierunkowym  
i dwustronnym. Stanowisko motorniczego znajdowało się na obu końcach 
pojazdu, po obu stronach były też drzwi. Długość całkowita wagonu to 10,4 
m przy masie własnej 13,5 tony. Każdy wyposażono w dwa silniki o mocy  
60 kW, które pozwalały na rozwinięcie prędkości maksymalnej 55 km/h (Lub-
ka, Stiasny 2011). Pojazd posiadał dwa rodzaje hamulców: elektryczne oraz 
mechaniczne (klockowe), był też wyposażony w piasecznice. Wszystkie urzą-
dzenia elektryczne w pojeździe były zasilane napięciem wysokim bezpośred-
nio z sieci (600V), dotyczy to również ogrzewania i oświetlenia, które było 
podłączone szeregowo. Wycieraczka była natomiast ręczna. Tramwaj mógł za-
brać 83 osoby, przy czym tylko 16 miało miejsca siedzące. Motorniczy nie miał 
zabudowanej kabiny, jego stanowisko było oddzielone jedynie ciężką kotarą.

Pierwsze dostawy wagonów typu Konstal N nadeszły do Wrocławia  
w roku 1956 (Maciejewski 2004). Ogółem wrocławski przewoźnik otrzymał 49 
fabrycznie nowych wozów silnikowych i 109 doczepnych. W latach 1964–1969 
dołączyło do nich 57 wagonów silnikowych i 105 doczepnych z Warszawy. 
Pozwoliło to na stopniowe wycofywanie z eksploatacji tramwajów przedwo-
jennych. Od połowy lat 60. zaczęto modernizować enki. Największa ingerencja 
polegała na ich przebudowie na pojazdy jednokierunkowe, co wiązało się z suk-
cesywnym zastępowaniem krańcówek pętlami tramwajowymi. Likwidowano 



    134                                                                                                                       Krzysztof Kołodziejczyk                             

jedno stanowisko motorniczego oraz drzwi i piasecznice po odpowiedniej stro-
nie. W miejscu stanowiska motorniczego montowano przetwornicę, czyli urzą-
dzenie zamieniające napięcie wysokie z sieci na napięcie niskie (40V). Dzięki 
napięciu pokładowemu wagony można było wyposażyć w elektromagnetyczne 
hamulce szynowe (już trzeci rodzaj hamulców), niezależny reflektor i światła 
pozycyjne oraz elektryczne dzwonki. Wielu modyfikacjom podlegały również 
drzwi. Pierwotnie były to pojedyncze, masywne drzwi przesuwane ręcznie  
w stronę krańców wagonu. Ze względu na dużą masę były one bardzo nie-
bezpieczne. Z czasem zastępowano je rozsuwanymi drzwiami dwuczęściowy-
mi, które od 1967 r. zaczęto wyposażać w silniki elektryczne, umożliwiające 
ich zamykanie i otwieranie ze stanowiska motorniczego. Ciekawy jest fakt, że 
użyto wówczas silników od wiertarek, a układ przesuwający drzwi składał się 
w zasadzie z pręta i łańcucha od roweru.

W latach 1957–1962 zaczęły się dostawy do Wrocławia wozów typu 4N  
i 4ND, kolejnej generacji produktów zakładów Konstal. Od tego czasu tram-
waje rodziny N wyraźnie już dominowały na wrocławskich torach. W latach 
80., w związku z dostawami wagonów Konstal 105Na, systematycznie wyco-
fywano je jednak z eksploatacji. Ostatnie wozy z rodziny N kursowały liniowo 
po Wrocławiu w roku 1992. Do dziś w stolicy Dolnego Śląska pozostało kil-
kanaście wagonów typu 4N lub zmodyfikowanych typu N, przy czym więk-
szość z nich jest zniszczona, a przynajmniej niesprawna. Pięć sprawnych służy  
do celów gospodarczych, wóz #1332, mający charakter zabytkowy i przedstawia-
jący sobą stan z końca eksploatacji enek, jest użytkowany przez Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia na Zabytkowej Linii Tramwajowej i podczas wynajęć.

Tramwaje Konstal 102N i 102Na
W latach 60. XX wieku w chorzowskich zakładach Konstal przystąpiono do 
opracowania uproszczonego wariantu tramwaju 13N, przeznaczonego do ru-
chu poza Warszawą. Konstrukcja tramwaju 13N wzorowana była na czeskim 
wagonie typu T1, część elektryczną natomiast wykonano na bazie rozwiązań 
belgijskiej firmy ACEC. Doświadczenia zebrane podczas eksploatacji proto-
typowego wagonu 15N posłużyły do przygotowania ostatecznego wariantu 
wagonu 102N, którego prototypy wykonano w latach 1967 i 1968, w 1969 r. 
zaś rozpoczęto produkcję seryjną. Nowy wagon był dwuczłonowy z charakte-
rystycznym przegubem na drugim wózku i wyróżniał się nowym, kanciastym 
przodem i tyłem nadwozia. Duże szyby czołowe zapewniały motorniczemu 
znakomitą widoczność, a ich ujemny kąt nachylenia przeciwdziałał refleksom 
słonecznym (Lubka, Stiasny 2011).

MPK Wrocław w 1969 r. otrzymało dwa wagony typu Konstal 102N,  
w następnym roku przyznano zaś 12 wozów typu 102Na (Maciejewski 2004), 
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które stanowiły modyfikację pojazdu 102N, polegającą głównie na rezygnacji 
z nietypowego przodu i tyłu nadwozia oraz zwiększeniu efektywności wenty-
lacji. Produkcja tych tramwajów przypada na lata 1970–1973 (Lubka, Stiasny 
2011). W 1971 r. przybyło kolejnych 37 wagonów tego typu, a w 1972 r. – na-
stępne 30 sztuk (Maciejewski 2004). Obecnie w mieście znajduje się jeden 
wagon typu 102N (#2002), przy czym jest to wagon zakupiony z Krakowa. Jest 
on własnością Towarzystwa Miłośników Wrocławia i nosi nazwę „Strachotek”. 
Podobnie jak pozostałe tramwaje tego stowarzyszenia jest wynajmowany gru-
pom turystycznych. W maju 2011 r. spółka MPK Wrocław postanowiła o zapo-
wiadanym już od 2009 r. wycofaniu z ruchu liniowego wagonów typu 102Na. 
Obecnie w mieście zachowały się tylko dwa sprawne wagony tego rodzaju: 
jeden przeznaczony przez MPK na wagon gospodarczy i jeden, zachowany 
do celów muzealnych, będący własnością Klubu Sympatyków Kolei. Odsta-
wionych jest jeszcze kilka niesprawnych tramwajów generacji 102, z czego 
przynajmniej jeden jest własnością Towarzystwa Miłośników Wrocławia, któ-
re jednak nie wykonuje przy nim żadnych prac naprawczych (jest to wagon 
typu 102Nd, kolejna z modyfikacji tej serii).

Rekonstrukcja tramwaju konnego
Najstarszy tabor tramwajowy Wrocławia stanowiły wagony tramwajów konnych. 
Były to wagony drewniane o podwoziu stalowym ciągnięte zazwyczaj przez jed-
nego konia. Podstawowe wymiary tego typu wagonów to 6030 mm długości, 
2000 mm szerokości i 2230 mm wysokości, rozstaw osi wynosił 1600 mm. Skła-
dały się one z dwóch otwartych pomostów i przedziału pasażerskiego z parą 
długich ławek ustawionych wzdłuż dłuższych ścian. Tego typu wagon dyspo-
nował 14 miejscami siedzącymi i 12 stojącymi na pomostach, które służyły też 
do wsiadania i wysiadania oraz były miejscem pracy woźnicy. Wagony te były 
wyposażone w hamulce łańcuchowe na wszystkie cztery koła, boczne tablice  
z numerem linii i nazwą przedsiębiorstwa, dzwonek sygnalizacyjny oraz lam-
pę naftową służącą do oświetlania drogi (www.mpk.wroc.pl 2000).

W 1879 r. na wrocławskich ulicach pojawiło się pierwszych osiem wago-
nów konnych o konstrukcji otwartej, tak zwanych wagonów letnich. W sumie 
tego typu wozów kursowało po mieście blisko 200, przy czym od początku  
XX wieku eksploatowane były one jako doczepne do silnikowych wagonów 
elektrycznych, z ruchu liniowego zostały natomiast wycofane do końca lat 30. 
W 1997 r. spółka MPK Wrocław z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ko-
munikacji Miejskiej zbudowała replikę konnego wagonu letniego, wzorując się 
na konstrukcjach eksploatowanych pod koniec XIX wieku. Jako bazę wykorzy-
stano zachowane, historyczne podwozie od wagonu lorki. Ze względów bez-
pieczeństwa wagon przystosowany jest do przewozu 24 pasażerów, wyłącznie 
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na miejscach siedzących. Może być wykorzystywany zarówno z zaprzęgiem 
konnym, jak i jako doczepny do elektrycznego wagonu silnikowego (Lubka, 
Stiasny 2011). Obecnie wagon ten nie jest wykorzystywany. Jedyny wyjątek  
w tym względzie stanowiły parady tramwajów z okazji Europejskiego Tygo-
dnia Transportu Zrównoważonego.

Tab. 2. Zabytkowy tabor tramwajowy możliwy do wykorzystania w turystyce według stanu z 
roku 2011 

Typ Rok pro-
dukcji

Numer 
taborowy

Wła-
ściciel

Użyt-
kownik Uwagi

Linke-Hofmann Neue 
Berolina (silnikowy) 1902 1

MW TMW

w 2011 r. odbudowane 
po wypadku z 2009 r., 
wynajmowane  do prze-
jazdów turystycznych

Linke-Hofmann Neue 
Berolina (doczepny) 1902 2

Linke-Hofmann 
Standard 1929 1209 MW TMW kursuje na ZLT  

i wynajęciach dla grup
Linke-Hofmann 
Standard 1929 1217  

(ex G-010) TMW TMW kursuje na ZLT  
i wynajęciach dla grup

Linke-Hofmann 
Standard 1929 1192 MW -

niesprawny,  
części wykorzystane przy 
odbudowie #1217, dobry 
stan zachowania nadwozia

Linke-Hofmann 
Standard 1929 G-034 MW - niesprawny, dobry stan 

nadwozia i podwozia

Konstal N mod. 1949 1332 MW TMW kursuje na ZLT  
i wynajęciach dla grup

Konstal N mod. 1953 1336 TMW TMW niesprawny, dobry stan 
nadwozia i podwozia

Konstal 4N b.d. G-048 MPK ZT4 wagon gospodarczy, 
bardzo zmodyfikowany

Konstal 4N b.d. G-084 MPK - niesprawny,  
dobry stan podwozia

Konstal 4N b.d. G-069 MPK ZT6

wagon gospodarczy, 
zachowany w stanie  
z eksploatacji liniowej,  
w bardzo dobrym stanie

Konstal 4N b.d. G-096 MPK ZT6 wagon gospodarczy,  
w bardzo dobrym stanie

Konstal 102N 1969 2002  
(ex 2110) TMW TMW kursuje na ZLT  

i wynajęciach dla grup

Konstal 102Na 1973 2069 KSK KSK sprawny,  
oczekuje na remont

Wagon konny
1895

(1997)
161 MW -

wykorzystywany 
okazjonalnie podczas 
parad tramwajów

Objaśnienia skrótów: MW – Miasto Wrocław. TMW – Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu. ZT4, ZT6 – za-
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jezdnie nr IV i VI. KSK – Klub Sympatyków Kolei. ZLT – Zabytkowa Linia Tramwajowa. 
Mod. – zmodyfikowany. 
Źródło: opracowanie własne.

Należy jeszcze wspomnieć, że wśród wagonów stojących w hali dawnej 
zajezdni przy ul. Legnickiej znajduje się też cenne, lecz mocno zniszczone 
nadwozie pochodzącego z początku XX wieku tramwaju typu maximum, je-
dyne zachowane w Polsce. Wykaz zabytkowych tramwajów możliwych obec-
nie do wykorzystania bez znacznych nakładów finansowych zawiera tabela 
2. Są to wagony zarówno sprawne, jak i niesprawne, których stan techniczny  
i estetyczny nie jest jednak katastrofalny.

Budowle związane z dziedzictwem wrocławskiej komunikacji tramwajowej2. 
Pierwszymi wrocławskimi zajezdniami tramwajowymi były obiekty zabudo-
wane w latach 70. XIX wieku na potrzeby tramwajów konnych spółki BSEG. 
Znajdowały się one przy skrzyżowaniach obecnych ulic: Curie-Skłodowskiej  
i Nauczycielskiej, Powstańców Śląskich i Kruczej oraz przy pl. Strzegomskim. 
Ta ostatnia w 1884 r. została przeniesiona na ul. Ziemowita. Wraz z elektryfi-
kacją tras BSEG zajezdnie te były sukcesywnie likwidowane, przy czym naj-
dłużej, do roku 1906, działał obiekt przy ul. Ziemowita (Maciejewski 2004). 
Kolejne zajezdnie spółki BSEG i innych przewoźników były przystosowane już 
do obsługi taboru elektrycznego i mimo wojennych zniszczeń prawie wszyst-
kie zachowały się do dziś, posiadając ciągle tę samą przedwojenną numerację 
nadaną przez SSB po przejęciu innych przewoźników. Jedyny wyjątek stanowi 
zajezdnia nr VIII przy ul. Krakowskiej 71, wybudowana w 1901 r. przez spółkę 
ESB, w 1924 r. przejęta przez SSB i w następnym roku przeznaczona na tabor 
autobusowy (Maciejewski 2004). Po wojnie MPK Wrocław wykorzystywało ją 
w tej roli do końca lat 80. XX wieku, później była tu siedziba Dolnośląskich Li-
nii Autobusowych, a w 2010 r. budynki zostały niestety wyburzone. Podobna 
zmiana przeznaczenia z tramwajowego na autobusowe miała miejsce w przy-
padku zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej 184. Obiekt wzniesiony około 
1892 r. przez ESB w związku z dużymi zniszczeniami został po II wojnie prze-
kazany na inne cele. W 1963 r. przeznaczono go na zajezdnię autobusową MPK 
i pełni tę funkcję do dziś (Maciejewski 2004).

Zakład Eksploatacji Tramwajów nr I „Gaj” (ul. Kamienna 74)
Historia zajezdni nr I zaczyna się 8 kwietnia 1901 r., kiedy spółka SSB pozy-
skała od miasta parcelę pod jej budowę przy zbiegu obecnych ulic Kamiennej 
i Ślężnej. Obiekt oddano do użytku 13 października 1902 r., po wzniesieniu 
dwóch hali postojowych, obiektów zaplecza warsztatowo-technicznego i ad-
ministracyjno-socjalnego oraz budynku dyrekcji SSB w północno-zachodniej 
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części działki, bezpośrednio przy skrzyżowaniu. Na przełomie 1902 i 1903 r. 
powstał jeszcze warsztat i dom mieszkalny dla pracowników. Teren zajezd-
ni znacznie ucierpiał podczas walk prowadzonych wiosną 1945 r., w efekcie 
czego prawie całkowitemu zniszczeniu uległy budynki dyrekcji, warsztatów  
i mieszkalny. Odbudowano jedynie hale postojowe i naprawcze zajezdni, które 
oddano do użytku w końcu lat 40. XX wieku. (Maciejewski 2004).

Dwie prostokątne hale postojowe zajezdni wykonane są z czerwonej gla-
zurowanej cegły, granitu i stalowych kątowników. Rozmieszczono je syme-
trycznie wzdłuż osi północ – południe. W każdej hali znajduje się po pięć 
torów z kanałami rewizyjnymi, do których wiedzie pięć drewnianych bram 
zwieńczonych łukami odcinkowymi. Bramy zachowały oryginalne kute za-
wiasy. Elementem ozdobnym elewacji frontowych są umieszczone nad brama-
mi płyciny zamknięte od góry fragmentami łuków oraz niskie ceglane wie-
życzki w narożach z pionowymi zaślepionymi polami. Rytm elewacji wschod-
niej wyznaczają duże prostokątne okna, nad którymi przebiega fryz ceglany 
z motywem stylizowanego gotyckiego trójliścia. Asymetrycznie do osi hal 
postojowych w zachodniej części działki znajduje się hala warsztatowa o for-
mie architektonicznej odpowiadającej pozostałym obiektom, choć posiadająca 
więcej elementów tynkowanych. W hali tej zachowała się oryginalna kuźnia 
z piecem o palenisku podgrzewanym gazem, pochodząca z początku XX wie-
ku (Maciejewski 2004).

Zakład Eksploatacji Tramwajów nr II „Ołbin” (ul. Słowiańska 16)
Budowę zajezdni rozpoczęto w 1909 r. od hali nr 1, którą oddano do użytku 
w lutym 1910 r. wraz z pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi przylegają-
cymi do jej ściany zachodniej. Inwestorem i właścicielem obiektu była spółka 
SBB. Wykonawcą była natomiast znana wrocławska firma budowlana Schle-
sische Bau – Aktiengesellschaft Pfeffer, Pringsheim and Co., która wcześniej 
zrealizowała m.in.: Pergolę wokół Hali Stulecia, domy handlowe M. Centa-
wer GmbH, Hildebrandt i Krauzberger, budynki przemysłowe kopalni węgla 
Molke i Friedensbluck-Hoffnungsgrube w Wałbrzychu czy szpital miejski  
w Kudowie Zdroju. Dynamiczny rozwój wrocławskiej komunikacji tramwa-
jowej spowodował, że już w następnym roku rozpoczęto budowę hali nr 2  
na powiększonej działce budowlanej, dobudowując ją do wschodniej ściany 
hali nr 1 według tych samych założeń konstrukcyjnych. W połowie lat 20. XX 
wieku podjęto decyzję o kolejnym powiększeniu zajezdni. W latach 1926–1927 
dobudowano więc trzecią identyczną z poprzednimi halę, którą oddano do eks-
ploatacji 26 sierpnia 1927 r. Na początku lat 30. do wschodniej elewacji hali  
nr 3 dołączono jeszcze zespół budynków administracyjno-technicznych. Mimo 
znacznych zniszczeń powstałych podczas działań wojennych wiosną 1945 r. 
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zajezdnia została oddana do użytku wraz z uruchomieniem pierwszej powo-
jennej linii tramwajowej (linia nr 1 z ul. Spółdzielczej przez pl. Grunwaldzki 
na ul. Słowiańską) (Maciejewski 2004).

Wykonane z żelbetonu, elementów prefabrykowanych, cegły i szkła hale 
postojowe posiadają elewacje skierowane w kierunku południowym. Fasa-
da frontowa do 3/4 wysokości zabudowana jest drewnianymi prostokątnymi 
bramami wjazdowymi, nad którymi (prócz skrajnych) znajduje się po parze 
podłużnych otworów okiennych. Fasada tylna odpowiada podziałom elewacji 
frontowej. Hale posiadają po 6 kanałów rewizyjnych, przy czym tylko środ-
kowa hala ma charakter przelotowy. Przykryte są dachami dwuspadowymi 
z umieszczonymi na każdym siedmioma parami prostokątnych, podłużnych 
świetlików, które rozlokowano w co drugim przęśle. Konstrukcja dachów 
wspiera się na 14 żelbetonowych przęsłach, które dodatkowo są podparte słu-
pami ustawionymi pod przęsłami przy co drugim torowisku. Wszystkie hale 
pomimo różnego okresu powstania nie różnią się pod względem architekto-
niczno-konstrukcyjnym (Maciejewski 2004).

Ze względu na wykorzystanie nowatorskich technologii zajezdnia nr II 
zalicza się do grona pionierskich pod względem architektonicznym budowli 
Wrocławia i może być stawiana na równi z Halą Stulecia czy Halą Targową. 
Wyrazistość form wraz z niemal zupełnym pominięciem detalu architektonicz-
nego o charakterze ozdobnym stanowi silne nawiązanie do funkcjonalizmu, 
co dodatkowo podkreśla prosta bryła budynku administracyjno-technicznego. 
Jego jedynym elementem ozdobnym jest umieszczona na elewacji frontowej 
pomiędzy oknami drugiej kondygnacji naturalnej wielkości płaskorzeźba 
przedstawiająca alegoryczne podporządkowanie człowiekowi sił energii elek-
trycznej (Maciejewski 2004).

Zakład Eksploatacji Tramwajów nr III (ul. Ołbińska 25)
Zajezdnię wybudowała w 1901 r. spółka BSEG na potrzeby swojego nowego 
taboru elektrycznego. Od 1911 r. należała do miejskiej SSB, która przejęła pry-
watnego przewoźnika. Jest to obiekt jednoprzestrzenny, halowy, nakryty dwu-
spadowym dachem, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą. Szczytowa 
frontowa elewacja zachodnia dzielona była na osiem części rytmem bram, dziś 
w większości zamurowanych. Po II wojnie światowej zajezdnię przeznaczono 
początkowo na potrzeby taboru liniowego, by następnie umieścić tu tabor spe-
cjalny i warsztaty naprawcze, co pociągnęło za sobą znaczne zmiany architek-
toniczne (Maciejewski 2004). Obecnie obiekt jest wydzierżawiony przez spół-
kę MPK Wrocław wydzieloną z przedsiębiorstwa państwowego MPK Wrocław 
spółce Zakład Torowy.
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Ze względu na swój funkcjonalno-utylitarny charakter budynek hali za-
jezdni pozbawiony jest elementów wystroju architektonicznego. Zarówno pro-
stota konstrukcji, jak i oszczędność zastosowanych rozwiązań to przypuszczal-
nie efekt pośpiechu ze strony inwestora. Inaczej pod względem przyjętych form 
architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych prezentują się budynki zaplecza 
socjalno-administracyjnego. Najciekawszy jest tu budynek znajdujący się przy 
bramie wjazdowej, który nosi cechy stylu willowego początku XX wieku. Jest to 
budowla murowana z nieotynkowanej cegły, w swej części wschodniej dwukon-
dygnacyjna, a w zachodniej – parterowa (www.mpk.wroc.pl 2000).

Zakład Eksploatacji Tramwajów nr IV „Borek”  
(ul. Powstańców Śląskich 209)
Podobnie jak zajezdnię nr III obiekt przy obecnej ul. Powstańców Śląskich 
wybudowała w 1901 r. spółka BSEG dla swojego taboru elektrycznego, w roku 
1911 stał się on własnością SSB. W 1925 r. w północno-wschodniej części 
działki wzniesiono budynek socjalno-administracyjny, który jednak uległ cał-
kowitemu zniszczeniu w roku 1945. Hale postojowe, również poważnie uszko-
dzone, oddano do użytku dopiero w latach 1952–1954. W latach 1986–1990 te-
ren zajezdni znacznie powiększono w kierunku południowo-zachodnim, gdzie 
wybudowano zupełnie odbiegającą wyglądem od pozostałych obiektów trzecią 
halę postojową z częścią warsztatową i administracyjną (Maciejewski 2004).

Wzniesione na początku XX wieku hale, założone na planie prostokąta, 
mają charakter przelotowy z siedmioma torami w każdej. Zastosowane rozwią-
zanie konstrukcyjne, a przede wszystkim rodzaj i forma detalu architektonicz-
nego, nawiązują ściśle do schematu przyjętego przy budowie zajezdni nr V przy 
ul. Legnickiej. Zarówno okres powstania, jak i pierwotny właściciel pozwalają 
przypuszczać, że obie realizacje miały tego samego autora. Hale zajezdni nr IV 
zbudowane są z czerwonej cegły, dach natomiast wsparty jest na 14 stalowych 
przęsłach i posiada świetliki doświetlające wnętrze. Rytm wschodnich fasad 
szczytowych obu hal wyznaczają stylizowane drewniane bramy. Każdy trójkąt-
ny szczyt dzielony jest na siedem części ceglanymi pilastrami oddzielającymi 
otynkowane płyciny, z których po cztery (w układzie symetrycznym) ozdobiono 
wąskimi, pionowymi, stylizowanymi strzelnicami z białej glazurowanej cegły. 
Ponadto w rogach budowli umieszczono wieżyczki ozdobione wąskimi ostro-
łukowymi okiennikami, nad którymi w hełmach wieżyczek wykuto wąskie 
szczeliny zwieńczone stylizowanym motywem gotyckiego trójliścia. Podkreślają 
one dodatkowo neogotycki wystrój architektoniczny obiektu (www.mpk.wroc.
pl 2000). Obie hale połączone są budynkiem warsztatowym z dwoma torami,  
w którego wschodnim, ozdobnym szczycie umieszczono zegar.



Historia, stan i perspektywy wykorzystania...                                                                                           141
Zakład Eksploatacji Tramwajów nr V (ul. Legnicka 65)
Pierwsze plany budowy w tym miejscu zajezdni powstały w roku 1900, lecz 
nie zostały zrealizowane. Obecne budowle powstały w latach 1901–1902  
na zlecenie przedsiębiorstwa BSEG. Wzniesiono wówczas dwie hale postojowe 
i warsztaty, które umieszczono za halami i w łączniku między halami, przy 
czym w jego tylnej części postawiono prostokątną czterokondygnacyjną wie-
żę pełniącą niegdyś funkcję rezerwuaru wody technologicznej i przeciwpo-
żarowej. Na szczycie wieży przed wojną znajdował się chronometr. Również  
w tym okresie powstał budynek administracyjny usytuowany bezpośrednio 
przy ul. Legnickiej, przed halami postojowymi zajezdni, oraz portiernia z do-
mem mieszkalnym dla pracowników. W 1911 r. teren zajezdni został przejęty 
przez przedsiębiorstwo SSB. Od lat 1925–1927 część zajezdni pełniła funkcję 
warsztatów naprawczych taboru tramwajowego. W czasie działań wojennych 
wiosną 1945 r. zniszczeniu uległy kotłownia zakładowa, budynek administracyj-
ny i szczytowe partie wieży ciśnień wraz z umieszczonym tam zegarem. Poważ-
nym uszkodzeniom uległo również poszycie dachowe wszystkich budynków. Aż 
do połowy lat 60. XX wieku obiekt wykorzystywany był jako zajezdnia tram-
wajowa, a od połowy lat 70. znalazły tu swoje miejsce zakłady naprawcze tabo-
ru tramwajowego. W latach 80. zajezdnia została znacznie rozbudowana m.in. 
o halę warsztatów autobusowych, halę remontową taboru tramwajowego i dwa 
budynki towarzyszące (www.mpk.wroc.pl 2000). Obecnie większość zajezdni 
zajmuje firma Remonty i Modernizacje Tramwajów „Protram”.

Przedwojenne budynki zajezdni wykonano z czerwonej cegły, przy czym 
na fasadzie jest ona glazurowana w kolorach białym, czerwonym i czarnym. 
Elementy detalu architektonicznego są natomiast kute w kamieniu. W każdej 
hali znajduje się siedem kanałów rewizyjnych. Konstrukcyjnie są to budowle 
15-przęsłowe o dachu wspartym na więźbie dachowej wykonanej ze stalowych 
kątowników. Nad każdym z przęseł umieszczono zamiennie po dłuższym lub 
krótszym trójkątnym świetliku. Dodatkowo oświetlenie boczne zapewniają 
duże okna znajdujące się w zewnętrznych, bocznych ścianach hal. 2/3 wyso-
kości elewacji frontowej zajmują dwuskrzydłowe, drewniane bramy wjazdowe 
zwieńczone łukiem odcinkowym i ozdobione stylowo opracowanymi okucia-
mi. Wymuszony układem bram podział dolnej części fasady został zastosowa-
ny również w jej zwieńczeniu. Nad bramami nr 2, 3, 5 i 6 znajdują się stylizo-
wane, podłużne płyciny, gzyms pod linią dachu tworzą zaś schodkowe uskoki 
przypadające po cztery na każdą z bram. W narożach hali ustawiono kamienne 
wieżyczki z motywem gotyckiego trójliścia. Niestety na skutek współczesnych 
przebudów niektóre elementy wystroju elewacji frontowej uległy częściowemu 
zatarciu. Fasada tylna ze względu na siedem bram jest podobna do elewacji 
frontowej, przy czym pokryta jest tylko zwykłą czerwoną cegłą. Za halami po-
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stojowymi znajdują się trójkondygnacyjne budowle warsztatowe (m.in. stolar-
nia, kuźnia, montownia silników trakcyjnych, spawalnia, lakiernia), wykonane 
z nieotynkowanej cegły o programie fasad nawiązującym do elewacji zajezd-
ni. Przy głównej bramie wjazdowej umieszczono dwukondygnacyjny budy-
nek mieszczący siedzibę administracji zakładu oraz portiernię. Wymurowano 
go z czerwonej cegły, wprowadzając w partii poddasza konstrukcję z muru 
pruskiego. Wystrój zewnętrzny tego budynku również został dostosowany  
do pozostałych elementów zajezdni (Maciejewski 2004).

Walory architektoniczno-estetyczne dawnej zajezdni nr V umiejscawiają 
ją w nurcie neogotyckich, „burgowych” rozwiązań przestrzennych. Funkcjo-
nalności koncepcji odpowiada często w tym czasie spotykana dbałość o nada-
nie budowlom utylitarnym charakteru historyzującego (Maciejewski 2004). 
Obiekt jest objęty opieką konserwatorską.

Zakład Eksploatacji Tramwajów nr VI „Dąbie” (ul. Tramwajowa 1/3)
Obecne zabudowania zajezdni tramwajowej nr VI stoją w miejscu jednej z zajezd-
ni pierwszej wrocławskiej sieci tramwajów konnych. Ówczesne budynki, zbudo-
wane według projektu z roku 1880, mieściły m.in. 11 boksów dla koni, magazyn 
na siano, halę wagonów, pomieszczenie dla woźniców i lakiernię (Maciejew-
ski 2004). Po przejęciu przez spółkę miejską SSB spółki BSEG, a jednocześnie  
w związku z wybudowaniem Hali Stulecia i założeniem terenów wystawowych, 
w 1911 r. postanowiono o budowie w tym miejscu nowej zajezdni tramwajów 
elektrycznych. Jej projekt powstał w 1912 r. pod kierunkiem inspektora budow-
lanego miasta, Georga Müllera, współpracownika Maxa Berga, a 1 maja 1913 r. 
obiekt został oddany do użytku. Powstały dwie jednoprzestrzenne, prostokąt-
ne w planie ślepe hale, połączone po stronie wschodniej poprzecznym łączni-
kiem mieszczącym warsztaty, kotłownię, kuźnię i umywalnię. Całości dopełniły 
mniejsze budynki administracji i mieszkalny, założone również na planie prosto-
kąta, położone w południowej części działki (Harasimowicz 1997). Projekt za-
kładał również możliwość wzniesienia trzeciej hali w północnej części działki, 
jednak nie zrealizowano go, podobnie jak i podobnego planu z roku 1921. Obiekt 
przetrwał II wojnę światową bez większych szkód, stąd po przejęciu przez wła-
dze polskie latem 1945 r. i dokonaniu nieznacznych prac remontowych oddano 
go do użytku już 22 sierpnia 1945 r., wraz z uruchomieniem pierwszej powojen-
nej linii tramwajowej (Maciejewski 2004).

Zajezdnia tramwajowa nr VI zachowała się do dziś w dość dobrym stanie. 
Murowany z surowej cegły główny budynek zajezdni nakryty jest uskokowym 
dachem. W zachodnich ścianach szczytowych obu hal znajduje się po siedem po-
tężnych prostokątnych bram wykonanych z drewna, a w szczycie – po jednym 
ośmiokątnym okienku. Dodatkowe dwie bramy umieszczone są w poprzecznym 
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łączniku, prowadząc do obecnej hali regeneracji wózków. Ślepe elewacje wschod-
nie mają jedynie małe wejścia na osi i po jednym także ośmiokątnym oknie  
w szczycie. Hale są dobrze oświetlone dzięki prostokątnym oknom w elewacjach 
bocznych i pasmom okien w uskokach dachu. Jedyne podziały pozbawionej deko-
racji i zwartej bryły hal tworzy układ otworów okiennych i bramnych. Z halami 
kontrastują oba niewielkie budynki wolnostojące, jednokondygnacyjne, z użytko-
wym strychem, o dwuspadowych dachach z połaciami wygiętymi na zewnątrz 
i mansardami, o elewacjach licowanych cegłą i także pozbawionych dekoracji. 
Główne, reprezentacyjne wejście do budynku administracyjnego poprzedzone 
jest prostym czterokolumnowym portykiem z trójkątnym tympanonem (Harasi-
mowicz 1997). Na placu manewrowym zachowało się do dziś kilkanaście słupów 
napowietrznej trakcji przesyłowej prądu z lat międzywojennych. Słupy wykona-
no systemem kratownicowym z nitowanych, stalowych kątowników. Mają one 
kształt zwężającego się ku górze graniastosłupa o podstawie kwadratu umiesz-
czonego na cementowym cokole (www.mpk.wroc.pl 2000).

Zespół budynków zajezdni tramwajowej „Dąbie” pod względem archi-
tektonicznym wykazuje cechy funkcjonalizmu i klasycyzmu, jednak układem 
szczytów i dachów, a także niektórym detalami stolarki okiennej i drzwiowej 
wyraźnie nawiązuje do secesji (Harasimowicz 1997). Obiekt ten jest wpisany 
do rejestru zabytków.

Dawne zakłady Linke-Hofmann Werke (ul. Fabryczna 12)
Rozwój firmy Karla Linkego był ściśle związany z początkami kolei na Śląsku, 
dla których stała się ona jednym z głównych dostawców taboru. Firma kil-
kukrotnie zmieniała swoją siedzibę, łączyła się z innymi przedsiębiorstwami, 
przy czym szczególnie ważny wydaje się rok 1912, kiedy zakłady Linkego 
połączyły się z Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co AG, tworząc zakłady Lin-
ke-Hofmann Werke. Wtedy też uruchomiono produkcję w halach przy obecnej 
ul. Fabrycznej 12, gdzie firma mieściła się aż do 1945 r. (Harasimowicz 1998). 
Zakłady te – oprócz produkcji lokomotyw i wagonów kolejowych – zapisały 
się też w historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej, dostarczając m.in. 
wagony tramwajowe typu Neue Berolina (lata 1901–1902) i standard (lata 
1925–1929). Po II wojnie światowej zakłady Linke-Hofmann Werke otrzyma-
ły nazwę Pafawag, obecnie natomiast na tym terenie mieści się m.in. spółka 
Bombardier, również związana z produkcją taboru kolejowego.

Do dziś na tym terenie zachowało się kilka hal produkcyjnych i innych 
budynków z końca XIX i początku XX wieku, jednak zostały one w znacznej 
mierze przebudowane. Hale miały pierwotnie stalową konstrukcję szkieletową 
z ceglanym wypełnieniem, przy czym wyróżniały się licznymi oknami w da-
chach i ścianach szczytowych oraz specjalnymi latarniami, co miało zapewniać 
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odpowiednią ilość światła. Najciekawszy pod względem architektonicznym jest 
budynek biurowy położony wzdłuż ul. Fabrycznej, o cechach neobarokowych, 
rozczłonkowanej ryzalitami bryle i mansardowym dachu (Harasimowicz 1998).

Interesującą pamiątką związaną z komunikacją tramwajową pozostają też 
odcinki przedwojennych torowisk. Część z nich jest nadal użytkowana w ruchu 
liniowym, choć nie przebiega po nich żadna stała linia tramwajowa (ul. Teatralna, 
ul. Kościuszki, ul. Dyrekcyjna), inne natomiast nie są już eksploatowane (ul. Mu-
zealna – bocznica odcięta w roku 2010; ulice: Ruska, św. Mikołaja, Wita Stwo-
sza, Gepperta i inne wokół Rynku – używane do roku 1978, kiedy zlikwidowano 
ruch tramwajowy na Rynku i pl. Solnym; ulice: Gajowiska, Wołoska – torowi-
ska nieużywane od II wojny światowej; ul. Ziemowita – torowisko nieużywane  
od roku 1906). Problemem pozostaje bezmyślne niszczenie przedwojennych to-
rowisk podczas remontów ulic, jak to miało miejsce w przypadku unikatowego 
odcinka torów w bramie pod gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskie-
go bądź torów prowadzących do nieistniejącej zajezdni tramwaju konnego przy 
skrzyżowaniu ulic Curie-Skłodowskiej i Nauczycielskiej.

Perspektywy wykorzystania w turystyce całego dziedzictwa wrocławskiej 
komunikacji tramwajowej

Powyższy przegląd ruchomych i nieruchomych pamiątek związanych z historią 
wrocławskiej komunikacji tramwajowej świadczy o bardzo dużym potencjale, 
który może być wykorzystany do rozwoju turystyki kulturowej. Elementy za-
chowanego taboru mogą się stać podstawowymi eksponatami muzeum komu-
nikacji, przy czym część pojazdów może jednocześnie kursować na linii tury-
stycznej lub być wynajmowana grupom na przejazdy specjalne. Wspomniane 
muzeum powinno znaleźć siedzibę w jednej z zabytkowych hal postojowych,  
z których ze względu na swój charakter szczególnie predysponowane są obiek-
ty zajezdni nr V lub VI. Pozostałe obiekty ze względu na normalną eksplo-
atację prowadzoną przez spółkę MPK Wrocław mogą być udostępniane tylko 
okazjonalnie bądź umawianym wcześniej grupom osób zainteresowanych te-
matyką historii techniki i architektury przemysłowej z początku XX wieku. 
Każdorazowo trzeba jednak obiekty te odpowiednio przystosowywać, przygo-
towywać trasę zwiedzania i zabezpieczać niebezpieczne miejsca, a jednocze-
śnie uwidaczniać poniemieckie elementy infrastruktury.

Możliwość utworzenia muzeum komunikacji miejskiej na terenie dawnej 
zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 nadal istnieje, plan zagospoda-
rowania przestrzennego zakłada tam bowiem możliwość utworzenia muzeum 
lub innego rodzaju ekspozycji. Problemem pozostaje jednak przekonanie 
władz miasta o słuszności takiego projektu. Argumentami mogą być doskonale 
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funkcjonujące muzea komunikacji na terenie dawnych zajezdni tramwajowych  
w Szczecinie i Brnie w Republice Czeskiej oraz kolekcje zabytkowego taboru  
w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, które – z wyjątkiem niektórych pojaz-
dów – pozostają własnością miejskiego przewoźnika. Dowodem na duże zain-
teresowanie tematyką dziedzictwa środków komunikacji zbiorowej może też 
być popularność muzeów i skansenów kolejowych, np. w Chabówce, Wolszty-
nie, wielkopolskiej Wenecji czy czeskim Kolínie i Mladějovie na Morawach, 
gdzie działają skanseny kolei wąskotorowych, a zwłaszcza w Lužnej u Rako-
vníka, gdzie znajduje się Muzeum Kolei Czeskich. Poza dawną zajezdnią przy 
ul. Legnickiej interesującym obiektem, w którym mogłoby znaleźć swoją sie-
dzibę muzeum, jest teren obecnej zajezdni MPK nr VI, również objęty ochroną 
konserwatorską i położony w atrakcyjnej części miasta. W związku z planem 
budowy nowej zajezdni tramwajowej w zachodniej części miasta zajezdnia 
nr VI ma ulec likwidacji jako niezmodernizowana i trudna w eksploatacji  
ze względu na brak przelotowych torów.

W muzeum powinna zostać zgromadzona możliwie jak największa liczba 
starych wrocławskich tramwajów, choć należy także przewidzieć miejsce dla 
autobusów. Zgromadzenie zabytkowego taboru w jednym miejscu umożliwiło-
by jego lepszy dozór, a jednocześnie ukazanie bogatej i zróżnicowanej historii 
wrocławskiej komunikacji miejskiej. Ekspozycje mogą uzupełniać zachowane 
– pozostające własnością miłośników komunikacji lub spółki MPK Wrocław – 
stare kasowniki, bilety, rozkłady jazdy, tablice kierunkowe i części pojazdów. 
Ponieważ niektóre pojazdy są sprawne, a kilka kolejnych można stosunkowo 
łatwo naprawić, placówka ta powinna mieć charakter muzeum żywego, które 
oprócz podziwiania eksponatów umożliwiałoby odbycie przejażdżki zabytko-
wym tramwajem lub autobusem. Zbiór pamiątek związanych z wrocławską 
komunikacją zbiorową ogłosiło w 2011 r. Muzeum Miejskie, planujące przygo-
towanie w 2012 r. wystawy czasowej z okazji 135-lecia uruchomienia we Wro-
cławiu tramwajów konnych. Po jej zakończeniu część z nich mogłaby zasilić 
ekspozycję muzeum komunikacji.

Pewną nadzieję na poprawę turystycznego wykorzystania dziedzictwa 
wrocławskiej komunikacji tramwajowej stwarza zarejestrowane w styczniu 
2011 r. stowarzyszenie Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. Jego celem 
jest promocja publicznej komunikacji zbiorowej, pielęgnowanie i upowszech-
nianie jej dziedzictwa w Polsce, a zwłaszcza transportu miejskiego we Wro-
cławiu, a także kolekcjonowanie i ochrona pamiątek, zabytków związanych 
z komunikacją zbiorową, taboru historycznego oraz innej infrastruktury. 
W celach klubu wyraźnie podkreślono chęć utworzenia we Wrocławiu mu-
zeum komunikacji zbiorowej. Klub zrzesza osoby od dłuższego czasu zwią-
zane z transportem zbiorowym ze względów zawodowych bądź zaintereso-
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wań i żywo zainteresowane jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. 
Głównym problemem pozostaje jednak brak miejsca postojowego, gdzie klub 
mógłby przechowywać nabyte lub wydzierżawione wagony. MPK Wrocław 
jest co prawda chętny sprzedać stare tramwaje, ale pod warunkiem zabrania 
ich z terenów spółki, dawna zajezdnia przy ul. Legnickiej jest natomiast wy-
dzierżawiana różnym firmom i zarząd Zasobu Komunalnego nie widzi możli-
wości bezpłatnego lub preferencyjnego przekazania klubowi chociaż odcinka 
torów w hali czy na zewnątrz niej.

Wspomniano już, że obecna forma Zabytkowej Linii Tramwajowej po-
zostawia wiele do życzenia i wymaga wielu zmian, by stanowiła prawdziwą 
atrakcję turystyczną. Poniżej więc zaprezentowano proponowany docelowy 
sposób funkcjonowania linii.

Nieznacznych zmian wymaga trasa linii, tak by wykorzystywała ona 
wszystkie możliwości ukazania zabytków z torów tramwajowych, jednocześnie 
nie utrudniając ruchu liniowego. Trasa ta powinna przebiegać następująco:

Pl. Teatralny – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego 
– pl. Dominikański – Oławska – Romualda Traugutta – pl. Powstańców Warsza-
wy – most Pokoju – kard. Stefana Wyszyńskiego – Henryka Sienkiewicza – most 
Szczytnicki – al. Ludomira Różyckiego – Stadion Olimpijski – al. Ignacego Pade-
rewskiego – Adama Mickiewicza – Zygmunta Wróblewskiego – Hala Stulecia

Hala Stulecia – Zygmunta Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Marii 
Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Nowowiejska – Jed-
ności Narodowej – Józefa Poniatowskiego – Józefa Bema – pl. Józefa Bema 
– św. Jadwigi – Piaskowa – św. Katarzyny – bł. Czesława – pl. Dominikański 
– Kazimierza Wielkiego – Szewska – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza 
Wielkiego – Widok – pl. Teatralny

W przypadku utworzenia muzeum komunikacji miejskiej funkcjonowa-
nie jego oraz linii turystycznej należy w ścisły sposób powiązać, uruchamiając 
specjalne kursy łączące centrum z zajezdnią przy ul. Legnickiej lub – w razie 
lokalizacji muzeum w zajezdni nr VI – wydłużając trasę przejazdu.

Obecnie ze względu na zasady odpłatności za przejazd i znikomą liczbę 
przystanków turyści są niejako zmuszani do pokonywania całej trasy. Linia nie 
może być natomiast wykorzystywana jako atrakcyjny sposób poruszania się po-
między walorami krajoznawczymi, do czego w zupełności wystarczy jej cogo-
dzinna częstotliwość. Turyści powinni mieć więc sposobność nie tylko pokona-
nia całej trasy linii, lecz także należy im zapewnić możliwość wsiadania i wy-
siadania na licznych przystankach zlokalizowanych w pobliżu zabytków celem 
ich bardziej szczegółowego zwiedzenia. Taka oferta hop on – hop off (wsiadania 
i wysiadania) jest często i z powodzeniem stosowana na liniach turystycznych  
w wielu miastach zachodnich, a ostatnio coraz częściej również na polskich li-
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niach turystycznych. Poniżej przedstawiono proponowany wykaz przystanków 
wraz z obiektami osiągalnymi w ciągu kilkuminutowego marszu.

Trasa z pl. Teatralnego do Hali Stulecia:
pl. Teatralny/opera (przystanek muzealny) (do Zakładów Kąpielo- �
wych, Teatru Lalek, parku im. Mikołaja Kopernika, opery, kościoła 
św. św. Stanisława, Wacława i Doroty, kościoła Bożego Ciała, daw-
nej kordegardy i domu handlowego „Renoma”),
Kazimierza Wielkiego/Świdnicka (na Rynek z ratuszem, do Mu- �
zeum Miejskiego w dawnym pałacu Spätgenów, kościoła Opatrzno-
ści Bożej i kościoła św. św. Stanisława, Wacława i Doroty),
Oławska/pl. Dominikański (do kościoła św. Wojciecha, Muzeum Ar- �
chitektury w dawnym klasztorze bernardyńskim, Biura Wystaw Ar-
tystycznych w dawnym pałacu Hatzfeldtów, kościoła św. Krzysztofa 
i pozostałości Bramy Oławskiej),
pl. Powstańców Warszawy/Urząd Wojewódzki (do Muzeum Narodo- �
wego, Panoramy Racławickiej, parku im. Juliusza Słowackiego, Zatoki 
Gondoli, pozostałości bastionu Ceglarskiego i mostu Grunwaldzkiego),
kard. Stefana Wyszyńskiego/katedra (na Ostrów Tumski z jego  �
wszystkimi zabytkami, do Muzeum Archidiecezjalnego),
Sienkiewicza/Ogród Botaniczny (do Ogrodu Botanicznego i Mu- �
zeum Przyrodniczego),
al. Ignacego Paderewskiego/Stadion Olimpijski (do Stadionu Olim- �
pijskiego, parku Szczytnickiego i osiedla Biskupin),
Adama Mickiewicza/Mikołaja Kopernika (do parku Szczytnickiego,  �
Ogrodu Japońskiego, kościoła św. Jana Nepomucena i dzielnicy mo-
dernistycznych willi),
Zygmunta Wróblewskiego/Hala Stulecia (przystanek muzealny) (do  �
Hali Stulecia, Pawilonu Czterech Kopuł i zoo).

Trasa od Hali Stulecia do pl. Teatralnego:
Zygmunta Wróblewskiego/Hala Stulecia (przystanek muzealny), �
Zygmunta Wróblewskiego/Hala Stulecia, �
Marii Curie-Skłodowskiej/pl. Grunwaldzki, �
Nowowiejska/Wyszyńskiego (do kościoła św. Michała Archanioła,  �
gmachu Wydziału Architektury i domu bł. Edyty Stein),
św. Jadwigi/pl. Józefa Bema (na Ostrów Tumski i wyspę Piasek z ich  �
wszystkimi zabytkami, na Wyspę Słodową, do Ogrodu Botaniczne-
go, Muzeum Przyrodniczego i Muzeum Archidiecezjalnego),
Piaskowa/Hala Targowa (na wyspę Piasek, do Hali Targowej, ko- �
ścioła św. Wincentego, dawnego klasztoru norbertanów, Domu Pa-
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nien Trzebnickich, klasztoru urszulanek, Mauzoleum Piastów Wro-
cławskich, kościoła św. Macieja i Ossolineum),
bł. Czesława/pl. Dominikański, �
Szewska/Oławska (na Rynek z ratuszem, do kościoła św. Marii Magdaleny), �
Grodzka/Uniwersytet (do uniwersytetu, kościoła Najświętszego  �
Imienia Jezus, domu Steffensa, dawnego więzienia miejskiego, Jatek 
i kościoła św. Elżbiety),
Kazimierza Wielkiego/Rynek (na pl. Solny i Rynek z ratuszem,   �
do arsenału, Dzielnicy Czterech Świątyń z cerkwią Narodzenia 
Przenajświętszej Dziewicy, kościołami św. Antoniego i Opatrzności 
Bożej oraz synagogą Pod Białym Bocianem),
pl. Teatralny/opera (przystanek muzealny). �

W związku ze zwiększeniem liczby przystanków powinna zostać wprowa-
dzona funkcja konduktora, którego głównym zadaniem byłoby rozprowadzanie 
biletów. Ponadto może on sprzedawać pamiątki, w miarę potrzeby opowiadać  
o historii i szczegółach technicznych tramwaju, który tego dnia kursuje na li-
nii, oraz będzie dbać o bezpieczeństwo pasażerów i porządek w pojeździe. 
Konduktorzy powinni być wyposażeni w oryginalne, historyczne, ręczne ka-
sowniki dziurkowe. Motorniczowie i konduktorzy powinni również być ubrani  
w specjalne mundury odpowiadające charakterem zabytkowym pojazdom. Ofer-
ta hop on – hop off wiąże się ponadto z wprowadzeniem, obok obecnie obowią-
zujących biletów jednorazowych i dwurazowych (w obie strony), również biletów 
jednodniowych i jednodniowych rodzinnych. Zwiększenie liczby korzystających 
z linii może też spowodować wprowadzenie biletów łączonych na przejazd tram-
wajem i wstęp do Ogrodu Zoologicznego, w pobliżu którego znajduje się jedna  
z pętli linii. Już obecnie bowiem duża część klientów Zabytkowej Linii Tramwa-
jowej wykorzystuje ją jako atrakcyjną formę dojazdu do zoo.

Ryc. 1. Propozycja wyglądu biletów na przejazd Zabytkową Linią Tramwajową 
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Źródło: oprac. Bogusław Wielgoszewski.

Tramwaje kursujące na linii powinny być nagłośnione, by podczas jazdy 
odtwarzać opowieści wykwalifikowanych przewodników miejskich o mija-
nych zabytkach. Nagrania powinny być przygotowane przynajmniej w trzech 
językach: polskim, angielskim i niemieckim, a kurs, podczas którego nagra-
nie w danym języku jest odtwarzane, powinien być oznaczony w rozkładzie. 
Ważnym elementem oferty Zabytkowej Linii Tramwajowej powinny być dwa 
rodzaje bezpłatnych ulotek: jedne reklamujące linię z mapą trasy i rozkładem 
jazdy, drugie informujące o historii i szczegółach technicznych tramwajów 
kursujących na linii (w trzech wersjach językowych, z kolorowymi zdjęcia-
mi). Wszystkie ulotki oraz pamiątkowe bilety (ryc. 1) powinny być utrzymane  
w jednolitej stylistyce nawiązującej do historycznego charakteru linii.

Podsumowanie

Najnowsza historia wyjątkowo brutalnie obeszła się z licznymi i w dużej części 
unikatowymi świadectwami historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej. 
Chociaż w 2001 r. otwarcie Muzeum Komunikacji Miejskiej było już niemal 
pewne, obecnie zabytkowy tabor w większości stoi bezużytecznie i niszczeje, 
a zarówno wrocławianie, jak i turyści mają wyjątkowo ograniczone możliwo-
ści podziwiania jego i innych pamiątek. Przyczynił się do tego z jednej stro-
ny brak odpowiedniej organizacji, która to dziedzictwo mogłaby objąć opieką,  
a z drugiej strony – brak pomysłu (a może nawet niechęć) na zagospodarowanie 
tego dziedzictwa ze strony władz miasta. Trzeba stwierdzić, że we Wrocławiu 
od początku XXI wieku pod względem turystycznego wykorzystania pamiątek 
tramwajowych miał miejsce znaczący regres, co dziwi szczególnie wobec po-
zytywnych zmian w tym zakresie w innych polskich miastach podobnej rangi: 
Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, nie wspominając już o Warszawie.
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Obecna oferta turystyczna Wrocławia związana z historią tramwajów jest 
niedoskonała i mało atrakcyjna, dostępna tylko w określonych dniach. Wymaga 
zmian, które polegałyby na włączeniu do niej większej liczby zabytków i które 
uczyniłyby ją bardziej dostępną i zauważalną. Ze względu na postępującą degra-
dację starego taboru zmiany te powinny nastąpić możliwie jak najszybciej.
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Janusz Łach, Agnieszka Rozenkiewicz 

wrocłAwSki węzeł woDny jAko potencjAł  
DlA rozwoju turyStyki kulturowej wrocłAwiA

Wprowadzenie 

Turystyka kulturowa zorientowana jest na spotkanie uczestnika imprezy tury-
stycznej z walorami kultury w celu powiększenia wiedzy o organizowanym przez 
człowieka świecie – świecie dóbr kultury i walorów przyrodniczych, ukształto-
wanych lub przetworzonych przez człowieka (Rohrscheidt 2008). Produkty kul-
tury materialnej i niematerialnej wchodzące w skład dziedzictwa kulturowego 
stają się komercyjnym produktem turystycznym, a tym samym przedmiotem 
konsumpcji (Richards 1996). Wiek XX to okres rozwoju turystyki kulturowej, 
która stała się szansą rozwoju kulturowego i gospodarczego regionów i miejsco-
wości m.in. Dolnego Śląska i Wrocławia. Przemiany gospodarcze i polityczne 
pod koniec ubiegłego wieku stały się okazją do przemian rozwojowych Wro-
cławia, w tym przemiany sektora turystycznego. Wrocław w krótkim czasie  
ze względu na dużą liczbę walorów turystycznych, dobre zagospodarowanie  
i dostępność komunikacyjną stał się centrum turystyczno-krajoznawczym re-
gionu (Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski 2008). W centrum tym turysta 
nastawiony jest na poznanie kulturowych obiektów krajoznawczych tzw. trady-
cyjnego dziedzictwa miejskiego, których atrakcyjność związana jest ze stylem 
architektonicznym, symboliką i historią zabudowań użyteczności publicznej. 

Uwarunkowania przyrodnicze, w szczególności położenie miasta na licz-
nych wyspach oraz w strefie ujść bocznych dopływów Odry, zmusiło osadników 
do budowy licznych urządzeń wodnych i hydrotechnicznych. Urządzenia te, po-
wstając przez stulecia, umożliwiły osiedlanie się na brzegach Odry i stworzyły 
wodną drogę Wrocławia. Istnienie tych wspaniałych cudów inżynierii wodno-
technicznej, zachwycających architekturą i użytkowaniem, wpisuje się dzie-
dzictwo kulturowe Wrocławia. W Polsce, a także w Europie nie ma drugiego 
tak dużego i starego miasta jak Wrocław, w obrębie którego kumulowałyby się  
i często splatały ze sobą lub przeciwstawiały zagadnienia hydrotechniczne, że-
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glugowe, przeciwpowodziowe, hydroenergetyczne, komunalne, rozrządu wód, 
rolnictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony i konserwacji dziedzictwa 
cywilizacyjnego (Harasimowicz 2006). Z całości Wrocławskiego Węzła Wodne-
go obecnie udostępniany jest mieszkańcom i turystom śródmiejski węzeł wodny, 
jednakże wykorzystywany jest głównie przez białą flotę pod turystykę wypo-
czynkowo-poznawczą. Istniejące obiekty hydrotechniczne w większości nie są 
zaopatrzone w tablice z opisowymi informacjami historyczno-technicznymi, 
brak jest także jakichkolwiek dłuższych opracowań turystycznych. 

Celem opracowania jest ukazanie walorów krajoznawczo-kulturowych 
Wrocławskiego Węzła Wodnego, w szczególności walorów historyczno-tech-
nicznych obiektów wodnych i hydrotechnicznych jako potencjału dla turystyki 
kulturowej Wrocławia. Autorzy posłużyli się analizą materiałów źródłowych 
pozyskanych w wyniku kwerendy bibliotecznej, a także kwerendy materiałów 
cyfrowych. Aby móc zbadać zainteresowanie turystów obiektami wodnymi  
i hydrotechnicznymi, autorzy przeprowadzili sondaż środowiskowy z tury-
stami odwiedzającymi miasto, a także wywiad środowiskowy z wytwórcami 
usług turystycznych związanych z turystyką wycieczkową po Odrze. Dokona-
no próby określenia potencjału walorów Wrocławskiego Węzła Wodnego dla 
dalszego rozwoju turystyki kulturowej we Wrocławiu.

Odrzańska Droga Wodna 

Ważnym szlakiem wodnym dla transportu towarowego i dla rozwoju turystyki 
wycieczkowej jest Odrzańska Droga Wodna będąca zachodnią częścią systemu 
wodnego Polski. Na jej długość wynoszącą 687 km składają się trzy odcinki: 
Kanał Gliwicki o długości 41 km, Odra „skanalizowana” na odcinku Kędzie-
rzyn Koźle – Brzeg Dolny o długości 187 km oraz Odra swobodna na odcinku 
od Brzegu Dolnego do Szczecina o długości 459 km (ryc. 1). 

Odra skanalizowana jest to odcinek od śluzy Kędzierzyn Koźle po ślu-
zę w Brzegu Dolnym, zabudowany 23 stopniami wodnymi o różnicy pozio-
mów wynoszącej 62,5 m. Na obszarze Wrocławia występuje aż 5 z 23 stopni, 
które tworzą tzw. Wrocławski Węzeł Wodny (Bartosiewicz, Bogucki 2009). 
Wrocławski Węzeł Wodny obejmuje Odrę i jej dopływy, kanały wodne oraz 
budowle i urządzenia hydrotechniczne położone we Wrocławiu. Miasto leży 
w szerokiej dolinie Odry, gdzie rzeka tworzy liczne rozgałęzienia opływają-
ce kilkanaście wysp i gdzie uchodzą do niej cztery dopływy: Oława, Ślęza, 
Bystrzyca i Widawa. Układ koryt rzecznych zmieniał się w czasach historycz-
nych na skutek licznych powodzi oraz działalności człowieka. Dopiero podjęte 
prace regulacyjne od roku 1883 do 1888 poprawiły poziom wody w dolnym 
biegu rzeki, umożliwiając bezkolizyjne połączenia z Hamburgiem i Szczeci-
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nem. Wybudowanie kanału nawigacyjnego oraz portu na Popowicach w 1901 r. 
uczyniło rzekę żeglowną wokół miasta. Po wielkiej powodzi w roku 1903 poja-
wiła się potrzeba budowy kanału powodziowego, którego prace wykończenio-
we prowadzili jeńcy rosyjscy i włoscy w czasie I wojny światowej (Kaczmarek 
i in. 1997). Proces kształtowania się Wrocławskiego Węzła Wodnego zakoń-
czył się w drugim dziesięcioleciu XX wieku. Miasto Wrocław od początku 
swojej historii korzystało z rzeki jako szlaku żeglugowego.  

Ryc. 1. Lokalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jastrzębiec-Kuczkowski 2007.
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W tym celu na Odrze prowadzono wiele inwestycji hydrotechnicznych 
związanych z poprawą żeglowności, możliwości transportowych oraz bezpie-
czeństwem przeciwpowodziowym. Obecny kształt dróg wodnych we Wrocła-
wiu jest wynikiem inwestycji prowadzonych w wiekach XIX i XX. Istotnym 
elementem tych dróg wodnych jest 18 stopni wodnych, które umożliwiają po-
konanie różnic w poziomach wody na szlaku żeglugowym za pomocą śluz ko-
morowych (ryc. 2). 

Ryc. 2. Stopnie wodne Wrocławskiego Węzła Wodnego bez stopnia wodnego Rędzin

Źródło: Łach 2009.

Wrocławski Węzeł Wodny 

Wrocławski Węzeł Wodny stanowi historycznie ukształtowany zespół ściśle 
ze sobą powiązanych budowli wodnych i urządzeń hydrotechnicznych służący 
ujęciom, regulacji, rozdziałowi i przesyłowi wód Odry i jej dopływów. Jest to 
również droga żeglowna dla transportu surowców i materiałów, a także dro-
ga transportowa dla białej floty, jednakże istotniejszym przeznaczeniem jest 
ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia. Za dolną granicę przyjmuje się sto-
pień wodny Rędzin, za górną granicę stopień wodny w Bartoszowicach. Na 
swojej trasie węzeł wodny tworzy sieć sztucznych przekopów, kanałów, odnóg 
i bocznych dopływów Odry, takich jak: Widawa, Oława, Ślęza czy Bystrzyca. 
Kanały i odnogi zabudowane są budowlami wodnymi i urządzeniami służący-
mi do celów przeciwpowodziowych, żeglugowych, przemysłowych. Wrocław-
ski Węzeł Wodny tworzy 10 śluz żeglugowych, 10 jazów, przepławki dla ryb 
oraz inne urządzenia wodno-melioracyjne na długości 25 km rzeki. Dawniej 
Odra dzieliła się na kilka szerokich i płytkich odnóg z często migrującym ko-
rytem. Starorzecza poświadczają dawny bieg rzeki, np. przy ul. B. Prusa, gdzie 
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znajduje się pozostałość tzw. Odry Ołbińskiej, zasypanej w wieku XVI, czy 
przy ul. H. Sienkiewicza – istniejący staw w Ogrodzie Botanicznym. 

Już w wieku XII wzmacniano brzegi wikliną, wznoszono wały przeciw-
powodziowe, jazy. W XIII i XIV wieku powstały budowle piętrzące w Śród-
miejskim Węźle Wodnym. W latach 1495–1496 po serii wielkich powodzi do-
szło do zmiany biegu Odry na Swojczycach, co spowodowało obniżenie po-
ziomu wód w centrum miasta. Aby podnieść poziom wód, wykonano przekop 
przez tereny dzisiejszego Sępolna i Dąbia. W roku 1555 częściowo zastąpił 
go przekop przez Opatowice, istniejący do dziś. W celu ochrony przeciwpo-
wodziowej uwarunkowanej włączeniem się fal powodziowych Odry i Oławy 
przebudowano koryto Starej Odry od Zacisza w kierunku N-W, prostując je  
i kierując wody do Odry właściwej poniżej obecnego placu Strzeleckiego. 
Przejęcie na początku XVIII wieku Wrocławia przez państwo pruskie mia-
ło istotne znaczenie dla działań regulacyjnych na obszarze miasta. W końcu 
XVIII wieku przebudowano jazy mieszczańskie, tzw. Wielką i Małą Tamę,  
na wyspie Piasek i Wyspie Mieszczańskiej, gdzie zbudowano śluzy komorowe, 
poprawiając tym samym warunki żeglugi przez Śródmiejski Węzeł Wodny.  
W roku 1789 wykonano przekop Starej Odry w kierunku zachodnim, odsuwając 
rzekę od często zalewanego Szczepina, w roku 1792 podobny zabieg wykonano 
dla Popowic. W XIX wieku drewniane nadbrzeża zastąpiono murowanymi, 
a zwiększający się ruch transportowy na węźle śródmiejskim zmusił władze 
miasta do wybudowania w latach 1892–1897 nowej drogi wodnej omijającej 
centrum miasta, nazwanej Kanałem Miejskim. Do I wojny światowej węzeł 
śródmiejski i Kanał Miejski okazały się niewystarczające dla ruchu wodnego 
i w 1912 r. podjęto budowę współczesnego Kanału Żeglugowego. Podstawą 
techniczną budowli były śluzy pociągowe, kanał nawigacyjny i kanał powo-
dziowy rozpoczynające się od stopnia wodnego w Bartoszowicach, a kończące 
stopniem Zacisze. Budowa Kanału Żeglugowego (północnego szlaku) spowo-
dowała powstanie Wielkiej Wyspy (Harasimowicz 2006, Czerwiński 2010). 

Obecnie początek dróg wodnych we Wrocławiu znajduje się w południo-
wo-wschodniej części miasta, gdzie Odra wpływa do Wrocławia, ten odci-
nek rzeki nazywany jest Górną Odrą Wrocławską i związany jest ze stopniem 
wodnym Bartoszowice. W rejonie osiedli: Opatowice, Bartoszowice, Stracho-
cin swój początek mają dwa główne szlaki wodne: północny (żeglugowy) oraz 
miejski, który w okolicach osiedla Biskupin dzieli się jeszcze na szlak miesz-
czański (Malkiewicz i in. 1999, Januszewski S. 2006).

Północny szlak wodny, zwany również Kanałem Żeglugowym, powstał 
w latach 1913-1917 w wyniku modernizacji wodnego szlaku wodnego Wro-
cławia. Kanał o długości 10,7 km stanowi obwodnicę centrum Wrocławia dla 
transportu wodnego. Przebieg szlaku wyznaczają stopnie wodne: stopień wod-
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ny Bartoszowice (Górna Odra Wrocławska), stopień wodny Zacisze, stopień 
wodny Różanka, stopień wodny Rędzin (Dolna Odra Wrocławska). Na tej dro-
dze zapewnione są najlepsze parametry dla żeglugi, takie jak głębokość w ka-
nałach śluzowych i kanałach żeglugowych wynoszące około 2,5 m, a na szlaku 
rzecznym minimum 1,80 m głębokości.

Budowę dolnego stopnia wodnego Rędzin rozpoczęto w roku 1913, a ukoń-
czono go dopiero w roku 1934. Stopień tworzą: jaz segmentowo-zasuwowy, 
przepławka dla ryb, dwie śluzy pociągowe z awanportami, mosty drogowe nad 
górnymi głowami śluz, budynek administracji z nastawnią i sterownią, osiedle 
mieszkaniowe i magazyny. Jaz o długości 133 m zyskał konstrukcję trójprzęsło-
wą ze stalowym, kratowanym mostem jazowym, wspartą na czterech żelbetono-
wych filarach licowanych kamienną okładziną. W betonowych nadbudówkach 
nad filarami, krytych wielopołaciowymi dachami, umieszczono w roku 1923 
maszynownie i windy do napędu segmentów i zasuw jazu. Połączenie w jazie 
rozwiązań właściwych dla jazu segmentowego i zasuwowego obsługiwanych  
z mostu jazowego stanowi o wyjątkowych walorach historyczno-technicznych 
budowli, jedynej tego typu na Odrze i unikatowej dla europejskich rzek. Śluza I 
ma bardzo rzadką formę śluzy komorowej, pociągowej z przestawionymi głowa-
mi, co powoduje zwiększenie przepustowości. Jaz Rędzin ma za zadanie utrzy-
manie wystarczającego dla żeglugi piętrzenia wody na Odrze do stopnia wodne-
go Różanka, Śródmiejskiego oraz stopnia Psie Pole (Harasimowicz 2006). 

Kolejną budowlą hydrotechniczną wchodzącą w skład północnej drogi 
wodnej jest stopień wodny Różanka powstały w latach 1913–1917. Stopień 
wodny obejmuje jaz sektorowy oraz śluzę. Śluza Różanka charakteryzuje się 
unikatowym rozwiązaniem technicznym, na który składa się komorowa, po-
ciągowa, betonowa, licowana cegłą śluza o długości 185 m, szerokości komory 
w koronie 15,74 m, w dnie 9,60 m. Głowa dolna śluzy zamykana jest wrota-
mi wspornymi, górna natomiast stalowym segmentem wahadłowym (fot. 1). 
W budynku maszynowni znajduje się oryginalny układ napędowy, na który 
składają się silnik elektryczny i układ przekładni do napędu segmentu pod-
noszonego. Stopień wodny Różanka służy do utrzymania żeglugi do stopnia 
wodnego Zacisze (Harasimowicz 2006). 

Stopień wodny Zacisze jest przedostatnią budowlą północnej drogi wod-
nej, powstałą w latach 1914–1917. Stopień tworzą podobnie jak poniżej jaz ko-
złowo-iglicowy oraz śluza pociągowa. Jednoprzęsłowy jaz o długości 54,04 m 
i spadku 2,3 m przepuszcza wody powodziowe wokół Wrocławia oraz piętrzy 
wody Kanału Powodziowego również na cele rekreacyjne – wody dla kąpie-
liska Morskie Oko, a także dla pływalni przy Stadionie Olimpijskim i toru 
regatowego na Kanale Powodziowym. Śluzę komorową o długości 177,88 m 
i szerokości 9,6 m wykonano z betonu obłożonego okładziną kamienną. Zasi-
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lanie śluzy w wodę odbywa się kanałami obiegowymi z zamknięciami rolko-
wymi i otworami o zamknięciach motylkowych w dwuskrzydłowych wrotach 
wspornych (Harasimowicz 2006). 

Fot. 1. Komorowa śluza Różanka

Fot. J. Łach.

Północny szlak zamyka stopień wodny Bartoszowice, który tworzą jaz 
oraz śluza. Śluza Bartoszowice to śluza komorowa, wybudowana w roku 1914. 
Zlokalizowana jest na Kanale Żeglugowym. Lewy brzeg stanowi grobla roz-
dzielająca Kanał Żeglugowy od Kanału Powodziowego, na którym położony 
jest jaz Bartoszowice regulujący razem z jazem Opatowice poziom wody górnej 
Odry. Śluza ma długość 187,7 m i szerokość 9,6 m, głębokość na progu dolnym 
natomiast wynosi 3 m. Obiektem towarzyszącym na śluzie jest odbudowany 
w 2004 r. zabytkowy most stalowy, nad głową dolną śluzy. Jaz Bartoszowice 
jest obiektem segmentowym wybudowanym w latach 1913–1917. Jaz przegra-
dza koryto Kanału Powodziowego. Na lewym brzegu tego koryta znajduje się 
teren osiedla Bartoszowice, prawy brzeg stanowi grobla rozdzielająca Kanał 
Powodziowy od Kanału Żeglugowego. Jest to jaz trójprzęsłowy. Dwa boczne 
(lewe i prawe) przęsła mają długość po 30 m i wyposażone są w przelewy stałe. 
Środkowe przęsło ma 40 m i wyposażone jest w zamknięcie segmentowe (fot. 
2) (Malkiewicz i in. 1999, Januszewski S. 2006, Miłkowski i in. 1991). 

Drugim ważnym szlakiem wodnym Wrocławia jest Miejska Droga Wod-
na powstała w latach 1892-1897 i nazywana również: Drogą Wielkiej Żeglu-
gi, Szlakiem Żeglugowym Śródmiejskim, Wrocławskim Szlakiem Miejskim. 
Obecnie miejski szlak żeglugowy wraz ze szlakiem mieszczańskim prowadzą 
wody Odry w kierunku centrum miasta oraz węzła śródmiejskiego. 
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Fot. 2. Jaz bartoszowicki, na filarach widoczny nitowany most

Fot. J. Łach.

Przebieg miejskiej drogi wodnej wyznaczają: na początku bartoszowicki 
stopień wodny, następnie w kierunku południowo-zachodnim stopień wodny 
Opatowice, stopień wodny Szczytniki rozdzielający wody Odry na dwa kory-
ta, tzw. Starą Odrę w kierunku północnym oraz na Odrę Miejską, która w cen-
trum dzieli się na Odrę Północną i Odrę Południową. Wszystkie te trzy drogi 
wodne łączą się w rejonie osiedli: Kleczków, Popowice, Różanka i Osobowice, 
ponownie w jedną drogę – pojedyncze koryto Odry – tworząc tzw. odcinek 
Dolnej Odry Wrocławskiej, która wyprowadza wody Odry poza Wrocław. 

Opatowicki stopień wodny tworzy zespół budowli wodnych i hydrotech-
nicznych wybudowanych w latach 1913–1917 w celu budowy nowej drogi wodnej 
przeprowadzonej przez miasto w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Śluza 
Opatowice tworząca stopień wodny jest to komorowa budowla położona w przeko-
pie Kanału Opatowickiego. Śluza usytuowana jest pomiędzy Wyspą Opatowicką  
a osiedlem Opatowice, ma 74,6 m długości i 9,6 m szerokości oraz piętrzy wody 
Odry na wysokość 2 m. Elementy tej śluzy, tj. zamknięcia jej komory i wrota 
wsporne, wykonane są z zastosowaniem połączeń nitowych (fot. 3). Do napełnia-
nia i opróżniania komory śluzy zastosowano krótkie kanały obiegowe, z zamknię-
ciami w postaci zasuw rolkowych z napędem elektrycznym. Do 1945 r. istniał przy 
śluzie, na głową dolną, most stalowy w konstrukcji wysięgnikowo-klapowej. 

Jaz opatowicki został wybudowany w ramach stopnia wodnego Opato-
wice w Bartoszowicko-Opatowickim Węźle Wodnym. Jaz piętrzy wody Odry 
na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej. Obecny jaz to kon-
strukcja, której budowa zakończyła się w roku 1985. Powyżej niego, około 80 
m na wschód, znajduje się stary jaz Opatowice – jaz kozłowo-iglicowy, obecnie 
zatopiony. Ponad wodą widoczny jest tylko zarośnięty filar tego jazu, a sam jaz 
(kozły) pozostaje złożony na betonowym wale, zabudowanym na dnie rzeki.
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Fot. 3. Komorowa śluza opatowicka

Fot. J. Łach.

Jaz ten wybudowany był w ramach II kanalizacji Odry w 1916 r. i posia-
dał kozły podnoszone za pomocą ruchomej wciągarki linowej. Pojazd ten był 
mobilny – poruszał się po torze o szerokości 800 mm i stacjonował na terenie 
obecnie należącym do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 
Na prawym brzegu tego koryta znajduje się teren osiedle Bartoszowice,  
na lewym brzegu Wyspa Opatowicka. Jaz jest budowlą trójprzęsłową z za-
mknięciem sektorowym, światło każdego z przęseł wynosi 32 m, co daje łącz-
nie 96 m światła dla przepływu wody, długość całkowita konstrukcji wynosi 
103,78 m. Spad wynosi 2 m. Jaz ma możliwość przeprowadzenia przepływu  
o wielkości 580 m3/s. Został wykonany w technologii żelbetowej. Wyposażony 
jest w każdym przęśle w zamknięcie sektorowe. W korpusie jazu przebiega 
podwodna galeria na potrzeby jego obsługi. Jaz wyposażony jest w kilka syste-
mów: odmrażania, wentylacyjny, odwadniania i płukania. Inne elementy jazu 
to budynek, w którym znajduje się sterownia jazu, przepławka dla ryb oraz 
most jazowy, udostępniony do ruchu pieszego i rowerowego, zapewniający 
komunikację z Wyspą Opatowicką (Zabytki… 2007, poz.16, Malkiewicz i in. 
1999, Januszewski 2006). 

Kolejnym stopniem wodnym miejskiej drogi wodnej jest stopień wodny 
Szczytniki, który tworzą jaz oraz śluza. Pierwszy jaz faszynowo-kamienny 
powstały w latach 1530–1555 w związku z budową przekopu Bartoszowice 
– Szczytniki i potrzebą podziału wód Odry na dwa koryta, tzw. Odrę Starą  
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i Odrę Miejską. Modernizacja jazu miała miejsce jeszcze w XVIII i XIX wie-
ku. Obecnie jaz o konstrukcji kamiennej długości 69,18 m i spadzie 1,59 m pię-
trzy wody na potrzeby żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. Śluzę Szczyt-
niki z zabudową towarzyszącą i awanportami zbudowano w latach 1892–1897  
i wyposażono ją we wrota przeciwpowodziowe. Śluza komorowa z cegły  
o długości 55 m i szerokości 9,6 m wyposażona jest we wrota wsporne, urzą-
dzenia upustowe, zastawki we wrotach oraz sztolnię do prowadzenia wody 
na hydrozespół energetyczny. Do napełniania i opróżniania komory śluzy za-
stosowano kanały obiegowe (Harasimowicz 2006). Ze względu na niewielkie 
wymiary tej śluzy droga ta nie ma większego znaczenia transportowego, towa-
rowego. Obecnie jednak wykorzystywana jest pod turystykę i rekreację wodną 
w obszarze otwartego dla żeglugi Śródmiejskiego Węzła Wodnego.

Stopień wodny Szczytniki, jak wyżej wspomniano, dzieli wody Odry na 
dwa koryta: tzw. Starą Odrę i Odrę Miejską. Stara Odra, skręcając przy jazie 
Szczytniki na północ, prowadzi wody w kierunku Północnego Szlaku Żeglu-
gowego poprzez jaz Psie Pole oraz Śluzę Miejską. Na wysokości osiedla Zaci-
sze znajduje się jaz Psie Pole będący budowlą wodną kozłowo-iglicową typu 
poiree. Wraz ze Śluzą Miejską i bramą powodziową tworzy stopień wodny Psie 
Pole. Jaz został zbudowany w latach 1892–1897 w celu ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz utrzymania wysokiego poziomu wód Odry na Kanale Miejskim. 
Jaz dwuprzęsłowy o długości 78,5 m jest wyposażony w kładkę roboczą do 
operowania drewnianymi iglicami (332 sztuki), opieranymi o kamienny próg 
jazu, i stalowymi kozłami (58 sztuk) stawianymi do założenia iglic lub kła-
dzionymi na dnie po rozigliczeniu jazu w celu zwiększenia przepływów lub 
odstawienia iglic wózkiem szynowym do szopy jazowej (Harasimowicz 2006). 
Śluza Miejska natomiast jest typu komorowego i została wybudowana w latach 
1892–1897 w ramach projektu budowy nowego szlaku żeglugowego, głównie 
pod kątem możliwości przewozu drogą wodną materiałów masowych. Wy-
miary śluzy wynoszą 55,8 m długości, 9,6 m szerokości, możliwość piętrzenia 
wód wynosi 3,65 m. Zamknięcia komory śluzy (dolne i górne) to stalowe wrota 
wsporne, wykonane w technologii połączeń nitowych. W głowie dolnej ślu-
za wyposażona jest w bramę przeciwpowodziową. Wybudowano tu również 
przepompownię, a do napełniania i opróżniania komory śluzy zastosowano 
krótkie kanały obiegowe. Ściany komory mają wysokość 8,67 m i wykonane są 
z kamienia łamanego, licowanego blokami granitowymi, płyta denna cemen-
towa ma natomiast grubość 2–2,5 m. Obie głowy śluzy – dolna i górna – wy-
konane są z cegły i ciosów granitowych. Do zamykania i otwierania kanałów 
obiegowych zastosowano cylindry o konstrukcji nitowanej. Ich wymiary są na-
stępujące: w głowie górnej 1600 x 3540 mm, w głowie dolnej 1200 x 5740 mm. 
Każdy z cylindrów zawieszony jest na dwu łańcuchach. Otwieranie wrót śluzy 
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i zamknięć kanałów obiegowych następuje za pomocą napędu elektrycznego. 
Prawy brzeg stanowi grobla rozdzielająca Kanał Miejski od Starej Odry. Lewy 
brzeg to obszar przynależny do osiedla Kleczków. Poniżej śluzy oba kanały 
łączą się w jeden, a nieco dalej z kanałem Różanka, by następnie połączyć się 
z górną Odrą (Zabytki… 2007, poz. 16).

Wracając do stopnia Szczytniki i kierując się na zachód, znajdujemy się po-
nownie na Odrze Miejskiej, na szlaku mieszczańskim będącym najstarszą drogą 
wodną Wrocławia. Na ten odcinek składają się Śluza Piaskowa z roku 1792, prze-
budowana w roku 1820, oraz zbudowana w 1794 r. Śluza Mieszczańska. Obecnie 
szlak mieszczański nie stanowi drogi wodnej dla transportu towarowego, lecz 
jest udostępniany jako szlak żeglugowy m.in. dla białej floty. Śluza Mieszczańska 
typu komorowego zlokalizowana jest w przekopie wykonanym przy jej odnodze, 
nazywanej Odrą Południową. Leży pomiędzy Starym Miastem i Nadodrzem. 
Wybudowana została w latach 1792–1794 jako śluza drewniana, następnie prze-
budowana w latach 1874–1879. Stanowi jeden z elementów stopnia wodnego  
w obrębie Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Śluza ta o długości 42,8 m i szero-
kości 5,3 m, piętrzy wody na wysokość 5,65 m (fot. 4). Położona jest powyżej 
mostów Pomorskich, a konkretnie środkowego mostu Pomorskiego. Jej prawy 
brzeg stanowi Kępa Mieszczańska z zespołem elektrowni wodnej (fot. 5), lewy 
– niewielka, bezimienna wysepka, powstała w wyniku wykonania przekopu  
na potrzeby budowy tej śluzy oraz szlaku wodnego. 

Fot. 4. Śluza Mieszczańska

Fot. J. Łach.
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Fot. 5. Z lewej ujście Śluzy Mieszczańskiej, z prawej budynek Elektrowni Wodnej 

Fot. J. Łach.

Historia turystycznego wykorzystania drogi wodnej Wrocławia

Początek żeglugi na Odrze należy wiązać z dokumentem z roku 1211, kiedy to 
Henryk I Brodaty nadał cystersom z Lubiąża przywileje uprawniające do prze-
wozu towarów łodziami i tratwami. Towary, takie jak drewno, zboża, rzeką Odrą 
spławiano do morza, sól, śledzie dostarczano na Górny Śląsk do Czech, Bawarii  
i Brunszwiku. Do XVII wieku żegluga natrafiała na przeszkody naturalne  
i antropogeniczne, do których zalicza się liczne zakola, rozgałęzienia, mielizny  
i zatory. Przeszkody antropogeniczne związane z rozwojem gospodarczym  
i społecznym spowodowały obudowę koryta, jego wyprostowanie, budowę ja-
zów i tam piętrzących wodę dla młynów. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły 
w XVII wieku, kiedy powstały kanały łączące Odrę z Hawelą (1605–1620) oraz 
Szprewą (1660–1669), w ramach scalania ziem pruskich. Rzeka stała się czyn-
nikiem jednoczącym prowincję śląską z Berlinem i Hamburgiem przez Odrę  
i Kanał Kłodnicki oraz Prusy Wschodnie z Brandenburgią przez Kanał Bydgoski 
wybudowany w latach 1772–1774. Od XVIII do XX wieku nastąpił okres dzia-
łań regulacyjnych mających na celu ułatwienie transportu towarowego powyżej 
600 tys. ton oraz działania mające na celu ochronę przeciwpowodziową. Pod 
koniec XIX wieku, w ramach programu budowy nowej drogi wodnej obiegającej 
Śródmiejski Węzeł Wodny, powstał Kanał Miejski, a w latach 1913–1917, w ra-
mach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, powstał Wrocławski Szlak 
Główny zwany Kanałem Żeglugowym (Harasimowicz 2006, s. 1038). 

Początki wrocławskiej białej floty sięgają roku 1870. Wpierw statki pły-
wały pod prąd, pokonując odcinek górnej Odry, na wschód od mostu Piasko-
wego. Rejsy na zachód, w dół Odry, ograniczone były niewielkimi rozmiarami 
Śluz Piaskowej i Mieszczańskiej. Powstałe w 1870 r. przedsiębiorstwo żeglu-
gowe „Krause & Nagel” dysponowało dużymi bocznokołowcami: „Natalia”, 
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„Kaiser Wilhelm”, „Germania” i „Oder” oraz kilkoma mniejszymi. Ruszały  
w rejsy z przystani w pobliżu placu Polskiego oraz przy ujściu Oławy. Dla wy-
cieczkowiczów zbudowano przystanie na prawym brzegu Odry na wysokości 
dzisiejszego zoo, w rejonie ul. Wittiga i w Bartoszowicach, gdzie powstała 
duża przystań Wilhelmshafen. Działał przy niej cieszący się dużą popularno-
ścią ogródek (etablissement) z dużą restauracją reklamującą się „dobrą i tanią 
kuchnią domową”. Obsługiwano także lewy brzeg Odry. Przystanie zlokali-
zowano w Świątnikach, Siedlcu, Bierdzanach oraz Nowym Domu. Oprócz 
krótkich rejsów wycieczkowych organizowano również dłuższe rejsy do Je-
ziora Panieńskiego koło Kotowic i do Oławy. W 1875 r. powstała nowa firma 
żeglugowa „Schierse & Schmidt” z dwoma parowcami pasażerskimi „Breslau” 
i „Silesia”. Statki robiły furorę, bo Odra była nie tylko malownicza, lecz także 
coraz lepiej zagospodarowana. Dla wrocławian organizowano specjalne im-
prezy: romantyczne rejsy przy świetle księżyca, wycieczki o zachodzie słońca 
i dalsze wyprawy do ujścia rzeki. Parowcom nadawano romantyczne, wzię-
te z Szekspira nazwy. Po Odrze sunęły „Sen Nocy Letniej” czy „Opowieść 
Zimowa”. W stoczni szczecińskiej zbudowano też jednostkę nadzwyczajną, 
nazywaną „Białym Statkiem Marzeń”. Był to największy na Odrze boczno-
kołowiec „Furst von Hatzfeld, herzog zu Trachenberg” (Książę von Hatzfeld, 
Pan na Żmigrodzie) o długości 46 m i szerokości 8 m. Zabierał na pokład nawet 
512 pasażerów. Ten kolos majestatycznie docierał do największego w tej czę-
ści Europy superogródka (etablissement Buergersaele) przy ul. Rakowieckiej.  
Z osiemdziesięciu historycznych wrocławskich nadwodnych ogródków do 
dziś zachowało się kilka. Tylko w dwóch z nich prowadzona jest działalność 
gastronomiczno-rozrywkowa. Przy ul. Mazowieckiej działa Centrum Impart,  
a na trasie do Trestna, przy ul. Opatowickiej 11 A, zajazd „Pod Kasztanami”. 
Przy wałach nad samą Odrą, między zoo a jazem bartoszowickim mieściły się 
przed wojną cztery restauracje, dziś ani jedna. Na Osobowicach, na terenie ga-
stronomicznego kompleksu „Schiller Garten” działa drukarnia Kea (wcześniej 
„Dom Marynarza”), „Burgergarten” został wyburzony w roku 2001. Tam, 
gdzie prosperowała gospoda Emmy Soblik, postawiono kiosk „Ruchu”, a w 
zajeździe Helisa ulokowano szkołę podstawową (Kraszewski 2008). Przed II 
wojną światową działało we Wrocławiu dziesięć firm żeglugowych, mogących 
jednocześnie obsłużyć około 1000 turystów, obecnie istnieją tylko dwie firmy 
żeglugowe Flis i Retman przewożące jednorazowo 722 wycieczkowiczów. 

Świadczenie usług transportu żeglugi śródlądowej we Wrocławiu po II 
wojnie światowej rozpoczęto w roku 1968, kiedy to powstała pierwsza przystań 
na Odrze przy ul. Wróblewskiego, tzw. przystań Zwierzyniecka. Natomiast od 
1991 r. przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego rozpoczęła działalność druga 
przystań. Pierwsza przystań obsługiwana jest obecnie przez firmę Flis, dyspo-
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nującą trzema statkami pasażerskimi mogącymi jednocześnie transportować 
353 osoby. Druga przystań obsługiwana jest przez firmę Retman dysponującą 
pięcioma statkami o liczbie miejsc wynoszącej 369 (tab. 1). 

Tab. 1. Liczba miejsc na statkach obsługiwanych przez wrocławską flotę

Flis  
nazwa statku Liczba miejsc Retman  

nazwa statku Liczba miejsc

Goplana 203 Grażynka 12
Rusałka 100 Gucio 32
Kaczuszka 50 Driada 100

Wiktoria 100
Nereida 125

Suma 353 Suma 369

Źródło: dane firmy Flis – www.um.wroc.pl, dane firmy Retman – wywiad (stan na 2011 r.).

Okres działalności usługowej firmy Retman na Odrze trwa od 15 marca  
do 30 listopada, firmy Flis od 15 kwietnia do 25 października . Rejsy skoncen-
trowane są w centrum miasta, pomiędzy mostem Uniwersyteckim, jazem opato-
wickim a jazem Psie Pole, obejmując tzw. Śródmiejski Węzeł Wodny (fot. 6). 

Fot. 6. Nereida – statek pasażerski firmy Retman przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego  
w historycznej części miasta

Fot. J. Łach.

Trasy poprowadzone są w sąsiedztwie najpiękniejszych części miasta  
o wysokich walorach krajobrazowych przyrodniczych i kulturowych, usytu-
owanych wzdłuż Odry (ryc. 3). Do najważniejszych można zaliczyć: obszary 
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zielone zlokalizowanie wzdłuż koryta Odry wyspy Piasek, Wysp Młyńskiej, Sło-
dowej, Bielarskiej, obiekty kulturowe sakralne i publiczne, tj.: barokowe gmachy 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz biblioteki Ossolineum, budynek elektrowni 
wodnej, mosty Pomorski i Uniwersytecki, młyn Maria z XIV wieku położony 
na wyspie Piasek i Wyspie Młyńskiej, kościół św. Marcina z XIII wieku, most 
Tumski żelazno-kamienny oraz Piaskowy nitowany uważany za najstarszy 
we Wrocławiu, a jego początki sięgają XII wieku, kościół NMP na Piasku z 
XIV wieku, z gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej, majestatyczna katedra św. 
Jana Chrzciciela z X wieku w stylu gotyckim, Pałac Arcybiskupi z XIII wieku, 
kościół św. Krzyża, Hala Targowa z 1908 r., Bastion Ceglarski z XVIII wie-
ku, Muzeum Narodowe z 1947 r., gmach Urzędu Wojewódzkiego wzniesiony  
z XX wieku w stylu narodowosocjalistycznym, most Pokoju, most Grunwaldzki, 
dawniej zwany cesarskim, wybudowany w latach 1909–1910, Muzeum Techniki 
na Grobli znajdujące się w dawnej wieży ciśnień z XIX wieku, holownik Nadbór 
zbudowany w latach 1948–1949, będący jedynym śródlądowym statkiem paro-
wym w Polsce, śluza i jaz Szczytniki, most Zwierzyniecki oraz zoo. 

Ryc. 3. Lokalizacja obiektów o wysokich walorach krajoznawczych na Śródmiejskim Węźle 
Wodnym

Źródło: Łach 2009.

Opuszczając zabytkowe centrum Wrocławia, turysta nie napotyka już tak 
dużej liczby zabytków wysokiej rangi turystycznej towarzyszącym budowlom 
hydrotechnicznym. Udając się w kierunku Starej Odry oraz szlaku północnego 
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interesującymi obiektami są głównie mosty Zwierzyniecki i Szczytnicki, drogowy 
i kolejowy most Warszawski, most Trzebnicki oraz Osobowicki, a także stocznia 
Zacisze. Wrażeń widokowych, ze względu na swe rozmiary, dostarczają zdewasto-
wane zakłady, m.in.: Port Przeładunkowy Paliw Płynnych, Zakład Spirytusowy, 
dawna fabryka chemiczna Superhosphat, dawny Browar Piastowski, basen porto-
wy miejski, jednakże nie są to obiekty mające wysokie walory kulturowe. 

Obecnie istnieje duże zainteresowanie rejsami po Odrze, w szczególności 
w okresie od maja do września. Aby spełnić oczekiwania turystów, właściciele 
flot zwiększają ich stan, który na dzień dzisiejszy wynosi 8 jednostek pływa-
jących. A w perspektywach jest jeszcze ich podwojenie i chęć organizowania 
rejsów po całym Wrocławskim Węźle Wodnym trwających od kilkunastu go-
dzin do nawet 2–3 dni. Obserwacje organizatorów rejsów potwierdzają wypo-
wiedzi turystów zainteresowanych wodnymi atrakcjami Wrocławia. Aż 82% 
turystów ocenia rejsy po węźle śródmiejskim jako bardzo dobrą atrakcję tury-
styczną miasta, pod kątem walorów widokowych. 71% oczekuje natomiast in-
formacji krajoznawczych o obiektach położonych wzdłuż wybrzeża, w tym aż 
47% jest zainteresowanych jest historią i działaniem urządzeń wodnych oraz 
hydrotechnicznych. Nie było niespodzianką również stwierdzenie, że najlep-
szym sposobem pozyskania informacji o obiektach hydrotechnicznych węzła 
wrocławskiego jest rejs statkiem – 73% (wymieniono realizm i autentyzm), 
pieszo – 18%, rowerem – 7%, samochodem – 2%. Wśród turystów aż 58% wy-
raziło chęć poznania Wrocławskiego Węzła Wodnego poza obecną strefą tury-
styczną – węzła śródmiejskiego. Spośród zapytanych przed odbyciem rejsu po 
Odrze, czy znają obiekty wodne i hydrotechniczne Wrocławia, tylko 13% od-
powiedziało twierdząco. Nasuwa się więc kolejne pytanie: czy takie informa-
cje są potrzebne? Wyniki są interesujące: 81% oczekuje tablic informacyjnych 
o obiektach, drogowskazów prowadzących do obiektów czy kieszonkowych 
przewodników oraz pamiątek. Przebywający we Wrocławiu turysta wysoko 
ocenia walory kulturowe Śródmiejskiego Węzła Wodnego, stwierdza również, 
że wzbogacenie oferty o rejsy wokół Wielkiej Wyspy i do stopnia wodnego 
Rędzin podniosłyby atrakcyjność turystyczną Wrocławia, wyróżniając go spo-
śród innych miast Polski i Europy. 

Perspektywy rozwoju turystyki na Wrocławskim Węźle Wodnym

Odra jest nieodłącznym elementem krajobrazu Wrocławia, przez co władze mia-
sta starają się wszelkimi sposobami przywrócić jej rolę miejsca wypoczynku  
i rekreacji dla mieszkańców oraz coraz większej liczby turystów. Ideą jest otwar-
cie się miasta w stronę rzeki, aby jego piękno można było podziwiać również  
od tej strony. Dlatego w planach jest m.in. przystosowanie fragmentów nad-
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brzeży do cumowania dużych jednostek pasażerskich. Do Wrocławia prowadzą 
szlaki wodne z Europy Zachodniej, w tym droga wodna E-30. Wielu turystów,  
w tym zagranicznych, interesuje ta droga komunikacji, która niestety wymaga nie 
tylko udostępnienia drogi wodnej, ale przede wszystkim zapewnienia zaplecza  
i infrastruktury wodno-lądowej. Nadzieją dla funkcjonowania i rozwoju żeglugi 
śródlądowej i turystyki wodnej w Polsce, a tym samym na Odrze, jest powołanie  
27 marca 2008 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 
(Bartosiewicz, Bogucki 2008). W perspektywach rozwoju turystyki na Odrze jest 
przebudowa bulwaru Xawerego Dunikowskiego polegająca na rewitalizacji oraz 
na wybudowaniu do 2012 r. przystani dla kajaków oraz małych łodzi. Największą 
inwestycją, założoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Wrocławia, związaną z rzeką, jest plan utworzenia komunika-
cji wodnej w postaci tramwajów wodnych kursujących po mieście wszystkimi 
dostępnymi drogami Wrocławskiego Węzła Wodnego. Powstanie tras wodnych  
na obszarze całego miasta będzie miało ogromne znaczenie szczególnie w okresie 
letnim, kiedy Wrocław przeżywa oblężenie turystów, a także będzie alternaty-
wą dla ruchu drogowego w celu rozładowywania korków ulicznych (Dutkiewicz 
2006). Uruchomienie tramwaju wodnego oraz rejsów wokół Wielkiej Wyspy po-
zwoli zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta. Zwiedzanie miasta z pokładu 
statku może stanowić opcję dla turystycznej trasy autokarowej czy tramwajowej 
po mieście, atrakcyjniejszą ze względu na środek lokomocji, szerszą perspek-
tywę oglądu, bliższy kontakt z różnego typu urządzeniami hydrotechnicznymi 
niedostrzeganymi na ogół z brzegu (Miszewska, Szmytkie 2008). 87% ankieto-
wanych uznało, że powstanie regularnego transportu wodnego przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności miasta. Studium zagospodarowania miasta Wrocławia 
zakłada również budowę bazy gastronomicznej wzdłuż wybrzeża, na odcinku  
od Starej Odry po wyspę Kępa Mieszczańska oraz od mostu Zwierzynieckiego, 
po most Warszawski. W przyszłości właściciele chcą poprawić standard usług po-
przez modernizację floty, budowę estetycznych i funkcjonalnych przystani oraz 
wzbogacić ofertę dotyczącą organizacji kilkudniowych rejsów krajoznawczych. 

Wnioski

Odra od wieków wykorzystywana jest przez człowieka na własne potrzeby, 
ale także w celu podnoszenia poziomu cywilizacyjnego regionu. Miała i na-
dal ma istotne znaczenie przyrodnicze, kulturalne, społeczne oraz gospodar-
cze dla Polski Zachodniej. Była źródłem alternatywnej energii do napędzania 
młynów wodnych, urządzeń przemysłowych czy nawadniania obszarów rolni-
czych. Odra dostarczała różnego rodzaju pożytków w postaci ryb, raków czy 
kruszywa, ale najważniejszą funkcją, jaką pełniła, była funkcja transportowa.  
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Do XIX wieku wykorzystywana była głównie jako transport towarowy, a na-
stępnie także jako transport osobowy, w tym wycieczkowy. Żegluga wyciecz-
kowa-turystyczna realizuje przewozy pasażerów, które są istotnym elementem 
oferty turystycznej Wrocławia (Łach, Zajączkowski 2009). 

Wrocławski Węzeł Wodny, należący do Odrzańskiej Drogi Wodnej, sta-
nowi najlepiej ukształtowany historycznie zespół budowli wodnych i urządzeń 
hydrotechnicznych. Najbardziej znaną przez turystów częścią Wrocławskie-
go Węzła Wodnego jest Śródmiejski Węzeł Wodny obejmujący Odrę Miejską  
z częścią Starej Odry i Odry Mieszczańskiej, poznawany głównie podczas rej-
sów białą flotą. Rejsy te jednakże nie są źródłem wiedzy krajoznawczej-kul-
turowej o mijanych obiektach, lecz dostarczają jedynie wrażeń widokowych. 
Dalsze obszary szlaku wodnego są znane tylko nielicznym indywidualnym 
turystom, przebywającym zwykle kilka dni w mieście. 

Na nieznajomość atrakcyjności obiektów wodnych i hydrotechnicznych 
wpływa brak tablic informacyjnych historyczno-technicznych przy obiektach 
oraz brak informacji przekazywanych przez przewoźników lub przewodników 
po obiektach, tym samym nieznane są ich walory kulturowe oraz ich warto-
ści poznawcze. Przykładem może być bardzo interesujący moment śluzowania  
na śluzie Szczytniki, podczas którego turysta przebywający na statku nie jest 
informowany, gdzie się znajduje i co wokół niego zachodzi, co sprawia, że 
często ma poczucie niedosytu. 

Analizując dane historyczne i techniczne wyżej opisywanych obiek-
tów wchodzących w skład stopni wodnych Wrocławskiego Węzła Wodnego, 
stwierdza się, że wysokie walory historyczne posiadają obiekty w strefie miej-
skiego szlaku wodnego z okresu XVIII i XIX wieku, na szczególne walory 
techniczne zasługują natomiast stopnie wodne Kanału Żeglugowego północnej 
drogi wodnej z początków XX wieku. Za najstarszą budowlę wodną wchodzą-
cą w skład Wrocławskiego Węzła Wodnego uważa się Śluzy Piaskową oraz 
Mieszczańską powstałe w latach 1792–1797 na szlaku miejskiej drogi wodnej, 
za najmłodszą jaz opatowicki wybudowany w roku 1985.

Obiektami o szczególnych walorach technicznych są:
jaz Rędzin, w którym występuje interesujące rozwiązanie połączeń  �
właściwych dla jazu segmentowego i zasuwowego obsługiwanych  
z mostu jazowego,
śluza Różanka z unikatowym rozwiązaniem technicznym, na któ- �
rą składa się komorowa, pociągowa, betonowa oraz licowana cegłą 
budowla, 
jaz Psie Pole z interesującym rozwiązaniem wodnym kozłowo-igli- �
cowym typu poiree. 
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Potencjał historyczny i techniczny Wrocławskiego Węzła Wodnego jest 

godny uwagi dla rozwoju turystyki kulturowej Wrocławia, co potwierdzają 
badania środowiskowe, stawiając go wśród miast o zróżnicowanej, bogatej 
ofercie turystycznej.
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Magdalena Duda-Seifert

ocenA AtrAkcyjności muzeów wrocłAwiA  
DlA turyStyki kulturowej 

Wprowadzenie

W Polsce problematyką muzeów zajmują się historycy sztuki, tacy jak: Andrzej 
Rottermund, Dorota Folga-Januszewska, Marcin Szeląg i Stanisław Lorentz, a tak-
że historycy, np. Krzysztof Pomian. Muzeum jako produkt turystyczny znalazło 
się również od niedawna w polu zainteresowań badawczych geografów turystyki, 
przede wszystkim Andrzeja Stasiaka (2000, 2007a, 2007b). W świetle rozwoju tu-
rystyki kulturowej wydaje się bowiem nie tylko atrakcją, uzupełniającą program 
wycieczki, lecz także może się stać celem, dla którego taką podróż podjęto. 

Muzea postrzegane są najczęściej jako instytucje non profit, do zadań 
których należy dbałość o zachowanie dziedzictwa człowieka, a także jego udo-
stępnienie społeczeństwu. Badania przeprowadzone przez Garroda i Fyalla  
w Wielkiej Brytanii wykazały, że decydenci (przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji dziedzictwa, konsultanci, pracownicy muzeów, menedżerowie atrak-
cji historycznych) oraz akademicy najważniejszą rolę muzeum ciągle jeszcze wi-
dzą w edukacji, podczas gdy odwiedzający preferują ogólne doświadczenie w ra-
mach czasu wolnego nad zdobywaniem wiedzy (Garrod, Fyall 2000). W świetle 
zmian prowadzących do ograniczania środków budżetowych przeznaczanych na 
działalność muzeów, szczególnie w Polsce, i wobec rosnącej konkurencji ze stro-
ny centrów nauki, oferujących aktywne i nowoczesne formy edukacji poprzez 
rozrywkę (tzw. edutainment) stają one wobec konieczności dokonywania zmian 
zarówno w aranżacji ekspozycji, jak i w podejściu do odwiedzającego. Tym bar-
dziej, że polskim muzeom zarzuca się często szablonowość i brak dynamiki,  
a termin „muzealny” nabiera znaczenia pejoratywnego, kojarzonego z anachro-
nicznym i opornym na zmiany (Rottermund 2001). Wydaje się, że w tej sytuacji 
powinny one przechodzić od dotychczasowej postawy pasywnej, zorientowanej 
głównie na przetrwanie, do aktywnej, rozumianej jako poszukiwanie nowych 
możliwości rozwoju i realizacji misji (Białek 2005, Folga-Januszewska 2009). 
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Według Pomiana kryteria sukcesu muzeum przesuwają się z kultury i nauki  
do rozrywki i gospodarki (2009).

Niestety na tej drodze występuje wiele barier, a jedną z nich jest konflikt mię-
dzy zapewnieniem rentowności działania placówki poprzez podnoszenie cen bile-
tów wstępu a koniecznością wypełnienia misji zapewnienia szerokim warstwom 
społecznym kontaktu z dziedzictwem ludzkości. Problem ten wielokrotnie wzmian-
kowany był chociażby przez respondentów w badaniach Garroda i Fyalla (2000). 

Z drugiej strony wydawałoby się, że podnoszenie atrakcyjności oferty mu-
zealnej może spowodować napływ turystów i zwiększenie dochodów placówki, 
a przez to poprawę jej sytuacji finansowej i możliwość dalszego rozwoju. Działa-
nia takie sprowadzają się do tworzenia tzw. unikatowej oferty sprzedaży (USP), 
na którą składają się konieczność odróżnienia od konkurencji przez niepowta-
rzalne tematy, sposoby prezentacji i wyróżniania się na jej tle, np. poziomem 
infrastruktury czy ofertą dodatkową. Jednakże badania przeprowadzone przez 
Benhamou we Francji wykazały, że choć w wyniku wzrostu powierzchni ekspo-
zycyjnych i liczby wystaw czasowych znacznie wzrosła liczba odwiedzających 
(o 40% w latach 1994–2001), to sytuacja ekonomiczno-finansowa muzeów nie 
uległa poprawie. Okazało się, że każdy wzrost frekwencji w muzeach o 10% 
w badanym przedziale czasu powodował wzrost kosztów utrzymania o 12,8%, 
co wyjaśniło odwrotną zależność między nakładami, frekwencją i kosztami.  
W rezultacie stało się jasne, że muzea są nie tylko z nazwy, ale z istoty rzeczy 
instytucjami non profit i że wypełnienie misji edukacyjnej, artystycznej i na-
ukowej musi się dokonywać za pomocą innych źródeł finansowania niż wzrost 
frekwencji. W takiej sytuacji należy raczej podnosić jakość usług edukacyjnych 
świadczonych przez muzea niż dążyć do zwiększania liczby zwiedzających (Fol-
ga-Januszewska 2009). Muzea powinny modernizować i unowocześniać wysta-
wy oraz wzbogacać ofertę w różnego rodzaju wydarzenia związane tematycznie 
z prezentowanymi zbiorami (Urry 2007, Rohrscheidt 2008). W tym sensie post-
modernizm kształtuje definicję muzeum właśnie jako instytucji budującej „nową 
narrację” różnymi metodami i środkami. Muzea powinny się przekształcać  
w instytucje, które Freeman Tilden nazwał w 1957 r. „centrami interpretacji” 
(Folga-Januszewska 2009, Portes 1993, Vadelorge 2001). 

W przypadku muzeów, poza grupą najbardziej uznanych, nastawienie 
na nowoczesną dydaktykę coraz częściej decyduje także o napływie turystów. 
Unikatowe muzeum staje się bowiem atrakcyjnym walorem dla turystyki dzie-
dzictwa kulturowego, a nawet turystyki muzealnej. Turystyka dziedzictwa 
kulturowego i turystyka kultury współczesnej składają się na elementy budu-
jące zjawisko turystyki kulturowej (Buczkowska 2008). 

Turystyka dziedzictwa (heritage tourism) – rozumiana jako […] tury-
styka skoncentrowana na tym, co odziedziczyliśmy, co może oznaczać wszyst-
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ko poczynając od budowli historycznych poprzez dzieła sztuki, na pięknych 
krajobrazach kończąc (Garrod, Fyall 2000). Podobne podejście proponuje 
Buczkowska (2008), wyróżniając w zakresie turystyki dziedzictwa kulturo-
wego turystykę chronionego dziedzictwa, a w jej ramach turystykę muzealną 
(muzealniczą). Inaczej natomiast traktuje tę ostatnią Rohrscheidt, obejmując ją 
obok turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej i tzw. eventowej 
kategorią turystyki kultury wysokiej (2008). 

Jako turystykę muzealną określa się najczęściej te przedsięwzięcia  
o charakterze turystycznym, dla których głównym motywem podjęcia podró-
ży i celem tejże jest wizyta w jednym lub kilku obiektach muzealnych (Rohr-
scheidt 2008, Buczkowska 2008). Jednak w przypadku analizowanej grupy 
muzeów autorkę interesują także wizyty w muzeach, które są elementem 
uzupełniającym wycieczkę i nie stanowią głównego motywu dla jej podjęcia.  
W związku z tym przyjęto szerszą klasyfikację turystów kulturowych, uwzględ-
niającą także turystów zainteresowanych i przyciąganych kulturowo (Rohr-
scheidt 2008). W roku 2009 hasłem Międzynarodowego Dnia Muzeów stały się 
„Muzea i turystyka”, czym Międzynarodowa Rada Muzeów podkreśliła wagę 
dostosowania muzeów do wymogów rynku turystyki (Sustainable… 2008).

Oferta dydaktyczna muzeów jest zazwyczaj kierowana do grup zwiedza-
jących, zarówno wycieczek zorganizowanych, jak i turystyki szkolnej i grup 
studyjnych, podczas gdy grupa osób zwiedzających indywidualnie korzysta 
najczęściej z samodzielnego lub pod opieką przewodnika zwiedzania wystaw  
i oglądania zbiorów. Wyniki dotychczas prowadzonych badań wskazują, że 
wśród uczestników krótkich jednodniowych wycieczek większość stanowią 
osoby młode, kształcące się, podczas gdy w grupach realizujących wielodniowe 
podróże muzealne przeważają osoby w wieku średnim i emerytalnym, z reguły 
mające wyższe wykształcenie (Rohrscheidt 2008). Grupy szkolne i studenckie 
pozytywnie reagują na wykorzystanie nowoczesnych technologii interaktyw-
nych i multimedialnych w aranżacji wystaw, podczas gdy osoby zwiedzające 
indywidualnie stawiają wysokie wymagania co do poziomu merytorycznego 
personelu i programu wystaw. Większość muzeów ma zasięg lokalny, mogą one 
natomiast organizować atrakcyjne wystawy czasowe, które są w stanie sezono-
wo tworzyć prawdziwe turystyczne atrakcje. Celem inwestowania w istniejące 
i tworzone muzea jest promocja kraju poprzez turystykę (zarówno wewnętrzną, 
edukacyjną, jak i zagraniczną). W tym wypadku wydaje się konieczne przede 
wszystkim doinwestowanie istniejących muzeów i pomoc w stworzeniu atrak-
cyjnych ośrodków sztuki, kultury i nauki. Trzeba dodać, że zapewne ponad 90% 
polskich muzeów wymaga dziś remontów i unowocześnienia, a około 50% roz-
budowania istniejącej powierzchni (Folga-Januszewska 2009)



    174                                                                                                                        Magdalena Duda-Seifert                         

Cel i metody badań

Celem autorki była ocena stopnia atrakcyjności muzeów Wrocławia dla tury-
styki kulturowej. Przeanalizowanie aktualnej oferty muzeów miało uwzględ-
nić wprowadzanie nowatorskich form udostępniania zbiorów, a także form 
edukacji, co pozwoliłoby określić stopień adaptacji placówek do wymogów 
współczesnego turysty. Na podstawie literatury przedmiotu określono więc 
elementy uwzględniane w ocenie muzeum jako produktu turystycznego, a na-
stępnie po zdefiniowaniu kryteriów przyjętych na potrzeby niniejszego opra-
cowania poddano analizie wybrane obiekty muzealne miasta. W celu realizacji 
tak sformułowanego problemu badawczego pierwszym zadaniem autorki była 
analiza porównawcza muzeów oparta na badaniach terenowych i wywiadach  
z pracownikami placówek wrocławskich. 

Drugim zadaniem było zebranie danych dotyczących frekwencji w obiek-
tach w dłuższym okresie. Powiązanie wyników tych działań miało dać odpo-
wiedź także na pytanie, czy zarządcy muzeów podejmują kroki w kierunku 
zmian oczekiwanych przez klientów i czy te formy działalności są efektywne 
z punktu widzenia wzrostu frekwencji. Badania terenowe zrealizowano w maju 
roku 2010, dlatego też elementy dotyczące lokalizacji i ekspozycji oceniano 
dla tego roku. Dane dotyczące frekwencji i aktywności muzeów dotyczyły lat 
2000–2009. Korzystano także z informacji zebranych z dostępnych publikacji, 
roczników statystycznych miasta Wrocławia oraz stron internetowych badanych 
placówek. Poddano analizie różne formy aktywności i zagospodarowania oraz 
prezentacji zbiorów badanych placówek. Następnie przy zastosowaniu metody 
bonitacji punktowej określono kategorie muzeów bardzo atrakcyjnych, średnio  
i mało atrakcyjnych dla turystyki kulturowej. Uzyskane kategorie przeanalizowa-
no z uwzględnieniem statystyk dotyczących frekwencji w badanych obiektach. 

Analizie poddano 18 istniejących w roku 2010 muzeów, przy czym jako 
osobne jednostki muzealne uwzględniono oddziały muzeów mieszczące się w 
niezależnych siedzibach i mające odrębne adresy (tab. 1). Pod uwagę wzięte 
zostały placówki o utrwalonej pozycji i uwzględniane w zestawieniach i infor-
matorach poświęconych miastu. 

Tab. 1. Muzea wrocławskie poddane analizie

Muzeum Rok udo-
stępnienia Zarządzający Adres Frekwencja 

w roku 2003

Archidiecezjalne 1948 Metropolitalna 
Kuria Wrocławska Pl. Katedralny 16 11 800

Architektury 1965 Urząd M. Wrocławia Bernardyńska 5 21 423
Człowieka 2002 Uniw. Wrocławski Kuźnicza 35 1400
Geologiczne 1977 Uniw. Wrocławski Cybulskiego 30 2309
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Archeologiczne 

(Od. MMW)
1945 Urząd M. Wrocławia Cieszyńskiego 9 15 123

 Historyczne * 
(Od. MMW) 1948 Urząd M. Wrocławia Kazimierza 

Wielkiego 35 69 105 (ratusz)

Militariów (Od. 
MMW) 1976 Urząd M. Wrocławia Cieszyńskiego 9

Łącznie  
z Archeolo-
gicznym

Sztuki Cmentar-
nej (Od. MMW) 1988 Urząd M. Wrocławia Ślężna 37/39 4662

Sztuki Medalierskiej 
** (Od. MMW) 1965 Urząd M. Wrocławia Kazimierza 

Wielkiego 35 12 421

Sztuki Mieszczań-
skiej (Od. MMW) 1971 Urząd M. Wrocławia Rynek 1 Łącznie  

z Historycznym
Mineralogiczne 1966 Uniw. Wrocławski

 

Cybulskiego 30 4767
Mineralogiczne (od.) 1995 Kuźnicza 22

Narodowe 1948
Minister Kultury i 
Dziedzictwa Na-
rodowego i Urząd 
Marszałkowski 

Pl. Powstańców 
Warszawy 5 85 022

Panorama Racła-
wicka (od. Nar.) 1985 Purkyniego 11 173 773

Etnograficzne 
(Od. Nar.) 1958 Traugutta 111/113 16 211

Poczty i Tele-
komunikacji 1956 Od 1.09.99 r.  

Urząd Marszałkowski Krasińskiego 1 13 900

Przyrodnicze 1946 Uniw. Wrocławski Sienkiewicza 21 9817
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 1992 Uniw. Wrocł. Pl. Uniwer-

sytecki 1 81 226

523 036

Od. – oddział: MMW – Muzeum Miejskie Wrocławia, powstało 1 stycznia 2000 r. z połącze-
nia Muzeów: Historycznego, Archeologicznego, Sztuki Medalierskiej, Militariów oraz Sztuki 
Cmentarnej.  
* Muzeum Historyczne do roku 2009 mieściło się w Starym Ratuszu, po kwietniu 2009 r. – 
zostało przeniesione do Pałacu Królewskiego. ** Muzeum Sztuki Medalierskiej do 2004 r. 
mieściło się w kamienicy „Pod Złotym Słońcem” w Rynku, a w latach 2004–2009 w ratuszu  
i Muzeum Militariów w arsenale, od 2009 r. w Pałacu Królewskim. Oba muzea dzielą obecnie 
wspólną powierzchnię wystawienniczą, a ich zbiory nie są fizycznie oddzielone. 
Źródło: opracowanie własne. 

Analizowane muzea po reformie przeprowadzonej w roku 1996 (Duda-Se-
ifert 2009) należą do czterech różnych typów podmiotów (tab. 1). Muzeum Naro-
dowe wraz z dwoma oddziałami jako państwowa instytucja kultury jest współ-
prowadzone przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, co pozwala mu na otrzymywanie dotacji podmiotowych (po 3 mln 
zł w latach 2007–2009) (Merta 2009). Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest za-
rządzane przez Urząd Marszałkowski, podczas gdy Muzeum Architektury oraz 
liczące sześć oddziałów Muzeum Miejskie Wrocławia przeszły pod opiekę innej 
jednostki samorządu terytorialnego, a mianowicie Urzędu Miasta Wrocławia.  
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Do Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej należy Muzeum Archidiecezjalne, podczas 
gdy Uniwersytet Wrocławski zarządza Muzeami: Człowieka, Mineralogicznym z 
oddziałem na Kuźniczej, Geologicznym oraz Przyrodniczym i Uniwersytetu. 

Większość z osiemnastu badanych muzeów kontynuowała tradycje wysta-
wiennicze obiektów funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska przed II wojną 
światową. W całym okresie powojennym nowe inicjatywy wiązały się jedy-
nie z trzema placówkami, a mianowicie utworzeniem Muzeum Architektury 
(pierwotnie Muzeum Architektury i Odbudowy), przeniesieniem z Warszawy 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz otwarciem Panoramy Racławickiej, 
eksponującej malowidło przewiezione z Lwowa. 

W celu analizy oferty muzeum jako obiektu zainteresowań turystycznych 
należy uwzględnić jego składowe. Na potrzeby badania opracowano arkusz 
analizy muzeum, z uwzględnieniem czterech podstawowych grup elementów 
na podstawie propozycji Stasiaka, jednak z uwzględnieniem cech uznanych  
za najistotniejsze (2007):

Siedziba – trzy cechy:1. 
lokalizacja (blisko centrum), �
budynek (zabytkowy lub wybudowany specjalnie na potrzeby muzeum), �
zagospodarowanie (sklepik z pamiątkami, kawiarnia). �

Zbiory (wielkość, unikatowość, oryginalność).2. 
Ekspozycja (wykorzystanie nowoczesnych technik audiowizualnych oraz 3. 
prezentacji multimedialnych).
Działalność – trzy cechy:4. 

wystawy czasowe, �
lekcje muzealne, �
działalność dodatkowa: koncerty, konferencje, odczyty. �

Analizowane muzea poddano analizie i oceniono z uwzględnieniem 
metody bonitacji punktowej, przyznając 1 punkt za wyróżniającą się cechę, 
2 punkty za uznaną za wyjątkowo dobrze rozwiniętą. Po zsumowaniu liczby 
punktów dokonano podziału na trzy kategorie muzeów, a mianowicie te o naj-
wyższej, średniej i niskiej atrakcyjności dla turystyki kulturowej. Następnie 
porównano wyniki z danymi dotyczącymi frekwencji w placówkach. Na tej 
podstawie można było wyciągnąć wnioski dotyczące oceny atrakcyjności mu-
zeów przez samych zainteresowanych. 

Ocena atrakcyjności turystycznej muzeów Wrocławia

Za najbardziej atrakcyjne lokalizacje obiektów muzealnych uznano te w obrębie 
Starego Miasta i tzw. Nowego Miasta z jego bezpośrednią okolicą (Muzea Archi-
tektury, Narodowe, Panorama, Poczty i Telekomunikacji) oraz Ostrowia Tumskie-
go, gdyż znajdują się wówczas w zasięgu pieszego spaceru od centrum miasta i na 
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popularnej trasie zwiedzania (ryc. 1). Spośród badanych placówek czternaście ma 
takie właśnie położenie, wśród nich najwięcej, bo aż osiem zlokalizowano w gra-
nicach Starego Miasta, przy czym wydaje się dodatkowym atutem łączenie dwóch 
muzeów w jednym obiekcie, jak to ma miejsce w przypadku Muzeum Historycz-
nego i Sztuki Medalierskiej (w Pałacu Królewskim) oraz Muzeum Archeologicz-
nego i Militariów (w Arsenale). Obiekty muzealne, których położenie uznano za 
mniej korzystne, to Muzea Geologiczne i Mineralogiczne przy ul. Cybulskiego, 
a więc leżące na północ od Starego Miasta i na prawym brzegu Odry, a także 
Muzeum Etnograficzne przy ul. Traugutta na wschód od centrum oraz Muzeum 
Sztuki Cmentarnej w dzielnicy Krzyki na południu miasta (ryc. 1). 

Ryc. 1. Lokalizacja badanych muzeów w przestrzeni miasta

Źródło: opracowanie własne. 

Tylko dwie placówki muzealne umiejscowiono w specjalnie dla nich za-
projektowanych wnętrzach, przy czym projekt rotundy mieszczącej Panoramę 
pochodzi z roku 1956, a jej budowę rozpoczętą na początku lat 60. ukończono 
dwie dekady później, Muzeum Przyrodnicze mieści się natomiast w obiekcie 
pochodzącym z roku 1904, a więc już niespełniającym współczesnych oczeki-
wań wobec sposobu traktowania ekspozycji. 

Równie niewielką jak w tworzeniu nowych zbiorów muzealnych po wojnie 
aktywność wykazano w budowie nowych siedzib dla muzeów. Poza Panoramą 
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oraz nowym obiektem dla przechowywania zbiorów Herbarium, który nie jest 
jednak udostępniony do zwiedzania, największym osiągnięciem w tym zakresie 
w okresie powojennym był remont i adaptacja zabytkowego Pałacu Królewskie-
go na potrzeby Muzeum Miejskiego Wrocławia. Zważywszy na niekorzystną 
sytuację, w jakiej znajdowało się Muzeum Historyczne, w roku 2000 podjęto 
decyzję o przekazaniu mu siedziby w budynku dawnego pałacu Spätgenów 
wraz z przylegającym od strony południowej terenem. Remont był współfinan-
sowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i trwał od roku 2001,  
a 29 kwietnia 2009 r. otwarto nową siedzibę Muzeów Historycznego i Sztuki Me-
dalierskiej. Za to przedsięwzięcie Muzeum Miejskie Wrocławia zdobyło nagrodę 
– Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2009 w kategorii „Osiągnięcie z zakresu 
zarządzania i organizacji”. Dość długo poszukiwano także nowej siedziby dla 
Muzeum Etnograficznego, przy czym rozpatrywano lokalizacje podmiejskie, 
ostatecznie jednak przeniesiono je w roku 2005 również do odremontowanego 
dawnego Letniego Pałacu Biskupów Wrocławskich. W 1995 r. utworzono filię 
Muzeum Mineralogicznego przy ul. Kuźniczej na parterze nowego budynku. 
Pozostałe placówki, takie jak Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Archidiecezjalne 
czy Muzeum Architektury, od lat borykają się z problemem małej powierzchni 
ekspozycyjnej. W przypadku pierwszego w roku 2009 podjęto jednak remont 
gmachu, drugie z wymienionych w 1989 r. otrzymało budynek pokapitulny  
z roku 1756, który po kapitalnym remoncie udostępniono w roku 1994, trzecie  
z wymienionych natomiast będzie rozbudowywać siedzibę na podstawie pro-
jektu nagrodzonego w międzynarodowym konkursie, który odbył się w roku 
2005. W sumie czternaście spośród osiemnastu badanych muzeów mieści się  
w zabytkowych obiektach, dodatkowo Muzeum Sztuki Cmentarnej jako jedyne 
na otwartym powietrzu, gdyż samo stanowi zespół zabytkowy. 

Równie wiele można zarzucić zagospodarowaniu turystycznemu obiek-
tów muzealnych. Obecnie najlepiej wyposażone są dwa muzea w Pałacu Kró-
lewskim – po remoncie obiekt ten proponuje zwiedzającym księgarnię, biblio-
tekę i kawiarnię oraz szatnię. Do ich dyspozycji jest również zrekonstruowany 
barokowy ogród przy gmachu. Podobnie w Muzeum Narodowym znajduje się 
kawiarnia, biblioteka i szatnia. W Muzeum Archidiecezjalnym zachowało się 
pomieszczenie dawnej kawiarni i istnieje możliwość zamówienia kawy czy 
herbaty. W czternastu z osiemnastu badanych placówek można nabyć w kasie 
pamiątki czy pozycje poświęcone muzeum. 

Dwanaście muzeów uznano za posiadające unikatowe bądź rzadkie kolek-
cje w swoich zbiorach. Muzea Architektury, Sztuki Medalierskiej oraz Poczty 
i Telekomunikacji są jedynymi placówkami tych specjalności w Polsce. Zbio-
ry drugiego z wymienionych liczą ponadto około 50 tys. medali, medalionów  
i plakiet oraz orderów, odznaczeń i odznak (www.muzeum.miejskie.wroclaw.
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pl/muzeum/sztuki-medalierskiej.php). Panorama Racławicka udostępnia 
pierwsze i jedyne zachowane w Polsce i jedno z niewielu na świecie malowi-
dło typu panoramicznego. Cmentarz Żydowski stał się drugą po cmentarzu  
w Pradze nekropolią żydowską w Europie przekształconą w obiekt muzealny,  
a liczba i wygląd grobowców rodzinnych zdecydowanie wyróżnia ten cmentarz  
na tle pozostałych (Skrzypczak 2000, Łagiewski 1991). Poza bogatym zbio-
rem zabytków gotyckich Muzeum Archidiecezjalne posiada Księgę Henrykow-
ską oraz mumie egipskie. Muzeum Człowieka dysponuje zbiorem egzotycznych 
czaszek, odlewami czaszek człowieka kopalnego z różnych etapów jego drogi 
ewolucyjnej, a także najstarszą polską paleolityczną czaszką znalezioną w Sie-
moni koło Będzina (www.antropo.uni.wroc.pl). Zbiory Muzeum Mineralogicz-
nego liczące obecnie około 30 tys. eksponatów stanowią największą kolekcję 
minerałów w Polsce (Encyklopedia… 2006). Muzeum Narodowe ma jedną z naj-
większych kolekcji sztuki nowoczesnej w kraju (Gołaj, Wojturski 2006). Zbiory 
Muzeum Przyrodniczego zarówno zoologiczne, jak i botaniczne zajmują drugie 
miejsce w Polsce pod względem liczebności i wartości naukowej. Kolekcja zoo-
logiczna liczy ponad 3 mln okazów z całego świata, w tym okazy unikatowe  
i największy w kraju zbiór szkieletów kręgowców (Encyklopedia… 2006). 

Podobne zarzuty jak w przypadku zakładania nowych zbiorów muzeal-
nych czy tworzenia odpowiednich siedzib dotyczą także kwestii wprowadza-
nia najnowocześniejszych rozwiązań w postaci kiosków multimedialnych czy 
innych interaktywnych technologii do ekspozycji. Jedyne placówki oferujące 
najnowsze rozwiązania we Wrocławiu to dwa muzea w Pałacu Królewskim,  
a także Panorama Racławicka. W pozostałych najczęściej na przeszkodzie sta-
wał brak funduszy. Na przykład w Muzeum Przyrodniczym w końcu lat 90. 
pojawiła się propozycja wprowadzenia kiosku multimedialnego z ekranem do-
tykowym, jednak okazało się to zbyt drogą inwestycją. Pojedyncze elementy 
pojawiły się jedynie w dwóch innych placówkach muzealnych. W Muzeum 
Uniwersytetu wprowadzono prezentację multimedialną „Trzy stulecia” i pod-
jęto próby stworzenia ekspozycji „Astronomia” z wykorzystaniem interak-
tywnej aranżacji. W roku 2009 również Muzeum Człowieka zaproponowało 
zwiedzającym komputer obliczający wskaźnik masy ciała, objaśniający rezul-
tat i udzielający krótkich wskazówek dietetycznych.

Nowocześnie zaaranżowane ekspozycje w Pałacu Królewskim umieszczo-
no w gablotach i modułach naściennych z wykorzystaniem efektów aranżacji 
świetlnych i kolorystycznych. Wykorzystano także podkład muzyczny, a nawet 
element z fontanną. Poprzez zamontowanie systemu tłumaczeniowego możliwe 
stało się także oprowadzanie wycieczek obcojęzycznych i symultaniczne tłu-
maczenie słów przewodnika. Dodatkowo w salach ulokowano kioski kompute-
rowe do samodzielnej obsługi przez zwiedzających oraz stworzono możliwość 
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wyświetlania filmów. W kwietniu 2010 r. zaprezentowano także pierwszą część 
projektu „Cyfrowa rekonstrukcja 1000-letniej historii Wrocławia”, który jest 
jednym z pierwszych tak zaawansowanych projektów rekonstrukcji historycznej 
architektury miast na świecie, wykorzystujących technologię 3D. Dzięki wirtu-
alnej rekonstrukcji zwiedzający mogą zapoznać się z 1000-letnią historią Wro-
cławia i przemianami w architekturze miasta. Twórcą projektu jest Uniwersytet 
Techniczny w Darmstadt w Niemczech oraz naukowcy z Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Politechniki Wrocławskiej (Szadkowski 2010). W Panoramie Ra-
cławickiej dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych 
tworzy się złudzenie ciągłości scenografii z płótnem, a w tzw. Małej Rotundzie 
wykorzystano diody na plastycznej mapie terenu, żeby odtworzyć przebieg bi-
twy. Komentarz czytany przez lektora został przygotowany w sześciu językach: 
polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim.

W zakresie działalności muzeów wyróżniono organizację wystaw cza-
sowych, lekcji muzealnych i warsztatów oraz innych wydarzeń, takich jak: 
koncerty, konferencje, odczyty. 

Średnia aktywność muzeów wrocławskich w zakresie organizacji wystaw 
czasowych kształtowała się na poziomie od sześciu do czternastu wystaw rocz-
nie w badanym okresie (Muzeum Etnograficzne, Miejskie, Narodowe, Poczty  
i Telekomunikacji, Archidiecezjalne, Architektury). Muzeum Architektury zo-
stało nawet wyróżnione nagrodą „Wydarzenie Muzealne roku 2009” w kategorii 
„Wystaw przyrodniczych, technicznych i medycznych” za ekspozycję „WUWA 
1929–2009. Wrocławska wystawa Werkbundu”, autorstwa Jadwigi Urbanik i Je-
rzego Ilkosza. Muzeum Miasta Wrocławia pod dyrekcją Macieja Łagiewskiego 
organizowało od trzech do jedenastu wystaw czasowych rocznie między rokiem 
2001 a 2008. W rozbiciu na oddziały od dwóch do dziewięciu takich wystaw 
rocznie prezentowano w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w ratuszu, od jednej 
do czterech w Muzeum Archeologicznym, podczas gdy w Muzeach Militariów 
i Sztuki Medalierskiej przygotowywano jedną, dwie wystawy czasowej rocznie 
żadnej lub nie przygotowywano ich w ogóle. Bardzo niską aktywność w oma-
wianym zakresie wykazywały Panorama Racławicka oraz Muzea Przyrodnicze, 
Geologiczne, Uniwersytetu Wrocławskiego i Mineralogiczne, to ostatnie tylko 
w oddziale na Kuźniczej. Główną barierę stanowił w zwykle brak powierzchni 
ekspozycyjnej. Na przykład w Muzeum Przyrodniczym jedyną dodatkową po-
wierzchnię wystawienniczą wygospodarowano po przeniesieniu części zbiorów 
do nowo wybudowanego Herbarium. Wystawy czasowe nie były proponowane 
tylko przez Muzea Człowieka i Sztuki Cmentarnej.

Właściwie wszystkie muzea wrocławskie poddane analizie w dekadzie 
2000–2010 organizowały lekcje muzealne. Jedynie Muzeum Przyrodnicze mia-
ło je ofercie tylko w latach 2007–2008. Z wywiadów przeprowadzonych w mu-
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zeach wynika, że najczęściej jest to inicjatywa samych pracowników – ich pasja 
i zaangażowanie owocują bardzo ciekawymi scenariuszami lekcji muzealnych,  
a nawet opracowaniem specjalnych materiałów dla uczniów. Muzeum Narodo-
we w głównej siedzibie miało w ofercie w roku 2010 około 60 tematów lekcji 
i 24 tematy warsztatów plastycznych. Podobnie Muzeum Miejskie łącznie we 
wszystkich swoich oddziałach w latach 2000–2008 proponowało od 30 do 62 
tematów, rocznie realizowano od 266 do 530 lekcji. Najwięcej tematów oferowa-
ły Oddziały Archeologiczny i Historyczny w strukturach Muzeum Miejskiego. 
Muzeum Etnograficzne ma w stałej ofercie około 20 tematów. Mniejsza liczba 
tematów została opracowana przez Muzea Geologiczne, Poczty i Telekomuni-
kacji i Człowieka (odpowiednio 5, 5 i 3). Jednak pracownicy Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji przygotowali dodatkowo kartę pracy dostępną na stronie in-
ternetowej muzeum, a w trakcie wystaw czasowych proponują specjalne lekcje 
tematyczne. Muzeum Architektury w latach 2007–2009 organizowało rocznie 
około 50–60 lekcji muzealnych. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego w ba-
danej dekadzie proponowało lekcje sporadycznie, dopiero na przełomie roku 
2010 i 2011 wprowadzono w nim na stałe do oferty lekcje astronomii i geografii.  
W Muzeum Archidiecezjalnym i Mineralogicznym można przeprowadzić lekcje 
muzealne, ale zadania są przygotowywane samodzielnie przez nauczycieli. 

Do placówek najbardziej aktywnych pod względem dodatkowych form 
działalności należą Muzea Architektury i Narodowe. We wnętrzach Muzeum 
Architektury odbywają się koncerty, pokazy teatralne, pokazy mody, targi 
książki naukowej, spotkania, konferencje, odczyty. Właśnie tu miały miejsce 
pokazy polskich teatrów alternatywnych, takich jak teatr Kantora Cricot2, Te-
atr Ósmego Dnia, Teatr Gardzienice czy Scena Plastyczna KUL. Sale muzeum 
tworzą także oprawę dla niektórych koncertów Wratislavia Cantans oraz wie-
lu konkursów architektonicznych. Muzeum jest też miejscem comiesięcznych 
prezentacji najciekawszych, aktualnie realizowanych polskich projektów ar-
chitektonicznych pod nazwą „Galeria jednego projektu”. Proponuje ono rów-
nież cykle wykładów i ćwiczeń dotyczące architektury dla dzieci i młodzieży. 
Muzeum Narodowe proponuje cykle wykładów poświęconych sztuce, w jego 
przestronnych wnętrzach odbywają się spektakle teatralne, operowe, a nawet 
nowatorskie formy żywej ekspozycji, czyli wystawy połączone z pokazami  
i lekcjami. Poprzez współpracę z teatrami, filharmonią, organizację przeróż-
nych zajęć dodatkowych muzeum planuje przyciągnąć inną publiczność, np. 
miłośników teatru lub muzyki, którzy być może wcześniej nie bywali w mu-
zeum, i przekonać ją do tego, by odwiedzała placówkę częściej. Według Anny 
Kowalów, rzeczniczki Muzeum Narodowego, nowoczesne muzeum musi ofe-
rować coś więcej niż tylko wystawy. Musi prowadzić atrakcyjne zajęcia edu-
kacyjne, organizować eventy, współpracować z innymi instytucjami kultury, 
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być instytucją otwartą na potrzeby widza, chcącą nawiązać z nim kontakt  
i reagującą na jego potrzeby i propozycje. Zainspirowane ogromnym zainte-
resowaniem zwiedzających w Noc Muzeów Muzeum Narodowe wprowadziło 
w roku 2009 nową ofertę w postaci dni otwartych, które towarzyszą zwykle 
konkretnej wystawie czasowej. Chodzi o to, żeby zwiedzający mógł się do-
wiedzieć więcej na temat nowej ekspozycji. W programie jest oprowadzanie 
po wystawie, zabawy dla dzieci i różne dodatkowe atrakcje. Przykładowo 
podczas wystawy chińskich czajników zorganizowano „Chiński dzień otwar-
ty”, w programie którego znalazły się pokazy kaligrafii i tai chi, lekcja języka 
chińskiego oraz ceremonia parzenia herbaty połączona z degustacją (Bieleńko 
2010). Muzeum Archidiecezjalne organizuje wykłady, koncerty wrocławskich 
zespołów instrumentalno-wokalnych w cyklu „Muzyka wśród zabytków”.  
W placówce tej mają również swoje doroczne spotkania przewodnicy miejscy  
i terenowi zrzeszeni w Federacji Przewodników PTTK, nad którymi opiekę du-
chową od roku 1989 sprawuje ksiądz doktor Józef Pater. W Pałacu Królewskim 
możliwa jest organizacja konferencji, prezentacji, szkoleń, pokazów i innych 
spotkań dzięki zaprojektowaniu w odrestaurowanym wnętrzu nowoczesnej sali 
konferencyjnej. Muzeum Etnograficzne proponuje wykłady, prezentacje, zaję-
cia otwarte w weekendy dla rodzin, zajęcia w wakacje i ferie. Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji oferuje konkursy literackie i plastyczne, odczyty i imprezy 
artystyczne. Pozostałe muzea proponują sporadycznie formy działalności do-
datkowej. Panorama Racławicka organizuje kilkakrotnie w ciągu roku rodzinne 
zajęcia, Muzeum Geologiczne uczestniczy corocznie w konkursie plastycznym 
dla dzieci, a w Muzeum Mineralogicznym odbywają się odczyty. Żadnych do-
datkowych form przyciągnięcia zwiedzającego do obiektu nie stosowały Muzea: 
Człowieka, Sztuki Cmentarnej, Sztuki Mieszczańskiej w ratuszu, Przyrodnicze, 
a także oddział Muzeum Mineralogicznego przy ul. Kuźniczej. 

Najczęściej przy pytaniach o dodatkowe formy działalności przedstawi-
ciele muzeów wymieniali uczestnictwo w Nocy Muzeów, w której np. w roku 
2009 wzięło udział trzynaście z osiemnastu badanych placówek muzealnych, 
a w roku 2010 piętnaście. 

Wyniki badań

W wyniku przeprowadzonej metodą bonitacji punktowej analizy uzyskano wy-
nik w postaci sumarycznej liczby punktów dla każdego z muzeów (tab. 2). Cechy 
takie, jak lokalizacja, siedziba, zagospodarowanie, zbiory i ekspozycja, oceniano 
dla roku 2010, podczas gdy w przypadku działalności uwzględniono cały badany 
okres, a więc lata 2001–2009. W tabeli wyróżniono kursywą Muzeum Meda-
lierskie, gdyż po przeniesieniu do Pałacu Królewskiego jego zbiory połączono  
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ze zbiorami Muzeum Historycznego, stąd ocena jego atrakcyjności straciła sens 
po roku 2009, można natomiast poddać analizie okres wcześniejszy. 

W przypadku lokalizacji, wystaw czasowych i ekspozycji przyjęto tylko 
system ocen 0–1 ze względu na małe zróżnicowanie w tych kategoriach. Dla 
pozostałych cech muzea mogły uzyskać 0, 1 lub 2 punkty. Zero przyznawano  
w przypadku braku lub sporadycznie występującego zjawiska, 1 – gdy miało 
ono wyróżniający charakter, 2 – szczególnie wybitny na tle pozostałych pla-
cówek. W rezultacie tak przeprowadzonej analizy muzea uzyskały od 1 do 11 
punktów. Wydzielono trzy kategorie obiektów, a mianowicie o wysokiej, śred-
niej i niskiej atrakcyjności dla turystyki kulturowej (tab. 2).

W pierwszej kategorii o wysokiej atrakcyjności, z uzyskaną liczbą punk-
tów od 9 do 11, znalazły się cztery placówki, a mianowicie Muzea: Architektury, 
Historyczne, Narodowe i Panorama Racławicka. Wszystkie zlokalizowane są  
w historycznym centrum miasta. Trzy zostały umiejscowione w obiektach za-
bytkowych (Muzeum Historyczne do roku 2009 w ratuszu, od kwietnia 2009 r. 
w Pałacu Królewskim), jedno w budynku zaprojektowanym na potrzeby ekspo-
zycji. Muzea Narodowe i Historyczne należą do najlepiej zagospodarowanych. 
Muzea Architektury i Panorama mają unikatowy charakter. Dodatkowo Panora-
ma i Muzeum Historyczne wyróżniają się wprowadzeniem nowoczesnych tech-
nologii do ekspozycji. W zakresie działalności dodatkowej wyróżniają się Muzea 
Narodowe i Architektury, w mniejszym zakresie Historyczne i Panorama. 

 Za średnio atrakcyjne muzea, z uzyskaną liczbą punktów od 6 do 8, 
uznano siedem placówek, a były to Muzea: Archidiecezjalne, Archeologiczne, 
Militariów, Sztuki Medalierskiej i Mieszczańskiej, Etnograficzne oraz Poczty 
i Telekomunikacji. Poza Etnograficznym wszystkie są zlokalizowane w histo-
rycznym centrum miasta. Wśród nich cztery mają siedziby w ważnych obiek-
tach zabytkowych (dwa w Arsenale, jedno w Pałacu Królewskim, jedno w ra-
tuszu). Muzeum Sztuki Medalierskiej wyróżnione zostało także ze względu 
na zagospodarowanie, ale, jak już wspomniano, jego zbiory nie są fizycznie 
oddzielone od zbiorów Muzeum Historycznego, więc właściwie powinno się je 
wycofać z oceny, tym bardziej że w ubiegłych latach nie wyróżniało się dodat-
kową działalnością. Z tej grupy tylko Muzeum Poczty i Telekomunikacji ma 
charakter unikatowy, a Muzea Sztuki Medalierskiej i Archidiecezjalne wyróż-
niają się zasobami. W zakresie działalności dodatkowej wyróżniały się Muzea: 
Archeologiczne, Etnograficzne, Militariów oraz Poczty i Telekomunikacji. 

W kategorii placówek muzealnych o niskiej atrakcyjności dla turystyki 
kulturowej, które uzyskały od 1 do 5 punktów, znalazło się siedem muzeów, 
a mianowicie Muzea: Człowieka, Geologiczne, Mineralogiczne i jego oddział, 
Przyrodnicze, Sztuki Cmentarnej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Cztery  
z nich są położone w historycznym centrum miasta, przy czym wyróżnia się 
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Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego lokalizacją w gmachu dawnego Kole-
gium Jezuickiego i udostępnieniem Auli Leopoldyńskiej. Szerszą możliwość 
zakupu ciekawych pamiątek oferowały tylko trzy muzea z tej grupy. Pod 
względem unikatowości zbiorów wyróżniały się Muzea: Przyrodnicze i Sztuki 
Cmentarnej, natomiast wszystkie te placówki cechował bardzo mały, wręcz 
minimalny zakres działalności dodatkowej. Co ciekawe, w grupie tej znalazło 
się sześć muzeów uniwersyteckich, a tylko jedno, będące oddziałem Muzeum 
Miejskiego Wrocławia, ale o specyficznym charakterze muzeum otwartego, 
umiejscowionego w przestrzeni sepulkralnej, co wyjaśnia brak możliwości 
unowocześnienia czy uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej. 

Tab. 2. Ocena atrakcyjności muzeów wrocławskich
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Archidiecezjalne 1 1 1 3 1 0 1 0 1 2 6 II
Architektury 1 2 1 4 2 0 1 1 2 4 10 I
Człowieka 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 4 III
Geologiczne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 III
Archeologiczne (od. MMW) 1 2 1 4 0 0 1 2 1 4 8 II
Historyczne * (od. MMW) 1 2 2 5 0 1 1 2 0 3 9 I
Militariów (Od. MMW) 1 2 1 4 0 0 1 1 1 3 7 II
Sztuki Cmentarnej (Od. MMW) 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 4 III
Sztuki Medalierskiej ** (Od. MMW) 1 2 2 5 1 0 0 0 0 0 6 II
Sztuki Mieszczańskiej (Od. MMW) 1 2 1 4 0 0 1 1 0 2 6 II
Mineralogiczne 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 III
Mineralogiczne (od.) 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 4 III
Narodowe 1 2 2 5 1 0 1 2 2 5 11 I
Panorama Racławicka (od. Nar.) 1 2 1 4 2 1 1 1 0 2 9 I
Etnograficzne (Od. Nar.) 0 1 1 2 0 0 1 2 1 4 6 II
Poczty i Telekomunikacji 1 1 1 3 2 0 1 1 1 3 8 II
Przyrodnicze 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 4 III
Uniwersytetu Wrocławskiego 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 III

* Muzeum Historyczne od kwietnia 2009 r. mieści się w Pałacu Królewskim. ** Muzeum 
Sztuki Medalierskiej od 2009 r. mieści się w Pałacu Królewskim. Oba muzea dzielą obecnie 
wspólną powierzchnię wystawienniczą, a ich zbiory nie są fizycznie oddzielone. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w maju 2010 r. 
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Analiza frekwencji w muzeach Wrocławia

Liczba odwiedzających muzea wrocławskie z wyjątkiem początków dekad lat 
60., 70. i 80. wykazywała tendencję wzrostową do końca lat 80. XX wieku. 
Było to pośrednio związane z uruchamianiem nowych placówek muzealnych 
w latach powojennych (tab. 1), jednak także odpowiadało trendom w woje-
wództwie i Polsce (Duda-Seifert 2009). Niezwykły wzrost nastąpił w latach 
1987–1990, kiedy frekwencja w muzeach miasta przekraczała milion osób 
rocznie (ryc. 2). Było to związane z otwarciem nowego oddziału Muzeum Na-
rodowego w postaci Panoramy Racławickiej, które nastąpiło 14 czerwca 1985 
r. Liczba odwiedzających nową placówkę sięgnęła w roku 1988 pół miliona 
osób. Muzeum to przez cały okres funkcjonowania przyciągało jedną trze-
cią do połowy zwiedzających wszystkie muzea wrocławskie (ryc. 3). Trend 
zmniejszenia frekwencji w muzeach na przełomie lat 80. i 90. był widoczny 
w całej Polsce, a wynikał z przemian polityczno-społeczno-gospodarczych  
w kraju (Duda-Seifert 2009, Nowacki 2007b). 

Ryc. 2. Zmiany we frekwencji w muzach wrocławskich w latach 1959–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych oddziału wrocławskiego Głównego Urzędu 
Statystycznego za lata 1959–2009. 

W ostatnich dwóch dekadach jednak liczba zwiedzających muzea wro-
cławskie utrzymuje się na podobnym poziomie około 550–600 tys. rocznie. 

W celu analizy wiarygodności otrzymanych za pośrednictwem przyjętej 
metody bonitacji punktowej wyników autorka posłużyła się danymi dotyczą-
cymi frekwencji w badanych muzeach wrocławskich. 
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Ryc. 3. Udział zwiedzających Panoramę Racławicką w ogólnej frekwencji we wszystkich mu-
zeach Wrocławia w latach 1985–2009
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Lata: 1994 i 1998 – brak danych. 
Źródło: opracowanie własne. 

Pojawiła się tu jednak pewna trudność związana z brakiem kompatybil-
ności danych, gdyż statystyki dla roku 2003 dotyczyły innej lokalizacji niż  
w 2009 trzech badanych obiektów (Muzea: Historyczne, Sztuki Medalierskiej 
i Etnograficzne). Z kolei jednak dane dla roku 2009 traktują łącznie wszystkie 
sześć oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, co utrudnia analizę porów-
nawczą obiektów. Porównanie danych z obu lat pozwala jednak na wyciągnię-
cie pewnych wniosków. Mianowicie największą frekwencję w roku 2003, wy-
noszącą od około 70 tys. do ponad 170 tys. osób rocznie, odnotowano w Mu-
zeach: Narodowym, Historycznym, Uniwersytetu Wrocławskiego i Panoramie 
Racławickiej (ryc. 4). Są to więc według klasyfikacji Stasiaka duże atrakcje. 
Potwierdza to uzyskaną w świetle wyników badań wysoką ocenę atrakcyj-
ności Muzeum Narodowego i Panoramy Racławickiej dla turystyki. Wysoka 
frekwencja w Muzeach Historycznym (wówczas w ratuszu) oraz Uniwersyte-
tu natomiast wskazuje na znaczenie siedziby, w obu wypadkach ulokowanej  
w zabytkach najwyższej rangi we Wrocławiu i na tradycyjnej trasie zwiedzania 
turystów na Starym Mieście. Dane dla roku 2009 wskazują w grupie muzeów  
o najwyższej frekwencji tę samą grupę obiektów, niemniej liczba zwiedza-
jących sześć oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia potraktowana suma-
rycznie przekroczyła również 50 tys. osób (ryc. 5). 
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Ryc. 4. Frekwencja w badanych muzeach Wrocławia w roku 2003
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Źródło: opracowanie własne. 

Dalsze miejsca o frekwencji powyżej 10 tys. zwiedzających rocznie za-
jęły Muzea: Architektury, Poczty i Telekomunikacji, Archidiecezjalne i Etno-
graficzne. Ze względu na liczbę zwiedzających można więc je uznać za tzw. 
atrakcje średnie. W grupie tej wyróżnia się Muzeum Architektury o frekwencji 
sięgającej powyżej 20 tys. rocznie, co potwierdza jego dużą atrakcyjność uzy-
skaną w wyniku badania. Pozostałe uzyskały kategorię drugą, a więc obiektów 
o średnim stopniu atrakcyjności dla turystyki kulturowej. Muzea Archeolo-
giczne i Militariów, które również w wyniku badania znalazły się w tej kate-
gorii, w sumie odwiedzało około 15 tys. osób rocznie, co, jeśli uwzględnimy 
ich położenie w tym samym obiekcie, również klasyfikuje je w grupie atrakcji 
średnich ze względu na frekwencję. 

W grupie muzeów o niskiej frekwencji poniżej 10 tys. rocznie znalazły 
się pozostałe muzea, aczkolwiek należy wspomnieć, że Muzeum Przyrodnicze 
w latach do 2001 i po 2007 uzyskiwało frekwencję powyżej 10 tys. zwiedzają-
cych rocznie, co świadczy o jego wyższej od uzyskanej w świetle przeprowa-
dzonych badań atrakcyjności dla turystyki, a na którą wpływ miałaby przede 
wszystkim unikatowość zbiorów. 
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Ryc. 5. Frekwencja w badanych muzeach Wrocławia w roku 2009
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Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy pozwalają na wysunięcie także dodatkowych wniosków, 
związanych z możliwościami podniesienia atrakcyjności placówek muze-
alnych poprzez rozbudowę oferty dodatkowej. We wszystkich muzeach, w 
których organizowane są wystawy czasowe, obserwowano znaczący wzrost 
liczby zwiedzających w okresie ich otwarcia. Rekordową liczbę odwiedzających 
zanotowano na wystawie „Salvador Dali – grafika”, zorganizowanej przez Mu-
zeum Historyczne w ratuszu w roku 1998, a mianowicie było to około 100 tys. 
zwiedzających (www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/muzeum/oddzialy.php). 
Największą frekwencją w okresie 2001–2008 cieszyły się wystawy organi-
zowane przez Muzeum Miejskie Wrocławia w ratuszu, a mianowicie wysta-
wa National Geographic z roku 2000 oraz poświęcona Andy’emu Warholowi  
w roku 2001, a które odwiedziło odpowiednio 52 920 oraz 50 090 osób. Istotny 
jest fakt, że w tych dwóch latach taka liczba zwiedzających stanowiła poło-
wę frekwencji w muzeum. W ciągu ośmiu lat osiemnaście wystaw czasowych 
proponowanych przez Muzeum Miejskie Wrocławia cieszyło się frekwen-
cją wynoszącą ponad 10 tys. osób, z czego pięć z nich odwiedziło między  
20 a 30 tys. osób. Do tej ostatniej grupy należały wystawy poświęcone ko-
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lekcji rodziny Starowieyskich, średniowiecznemu Wrocławiowi, Wrocław-
skiej Fabryce Wyrobów Srebrnych, monecie wrocławskiej i dolnośląskiej. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się, jak widać, wystawy poświęcone sztuce 
międzynarodowej i związane z tradycjami Wrocławia. Pozostałe organizowane 
przez oddziały tego muzeum w badanym okresie przyciągały od 2 do 10 tys. 
odwiedzających. Największym powodzeniem w Muzeum Przyrodniczym  
w ostatnich latach cieszyła się zorganizowana w roku 2007 wystawa przywie-
ziona z Goerlitz na temat „Życie pod ziemią”, a w 2008 r. wystawa poświęcona 
pająkom i skorpionom. W tych dwóch latach zanotowano wyższą frekwencję 
w muzeum niż w pozostałym okresie między rokiem 2002 a 2009. Wyraźny 
związek między organizacją wystaw czasowych a wzrostem frekwencji widać 
także na podstawie statystyk według miesięcy, chociażby na przykładzie Mu-
zeum Architektury (Gluza 2005).

Lekcje muzealne cieszyły się również dużą popularnością. W 50–60 lek-
cjach organizowanych corocznie w okresie 2007–2009 przez Muzeum Architek-
tury uczestniczyło w sumie ponad 3 tys. uczniów. Liczba uczestników lekcji Mu-
zeum Miejskim Wrocławia sięgała od 6269 osób w 2005 do 11 962 w 2003 r.

Inne formy działalności dodatkowej prowadzonej przez muzea również 
wpływały na wzrost frekwencji. W roku 2009, kiedy Muzeum Narodowe 
wprowadziło cykl dni otwartych, frekwencja w placówce wzrosła o 40 tys. We-
dług słów rzeczniczki Muzeum Narodowego na zajęciach dla dorosłych często 
trudno się zmieścić, a zajęcia dla dzieci cieszą się takim zainteresowaniem, 
że trzeba rezerwować miejsca (Bieńkowska 2010). W Muzeum Architektury  
od 63% do 75% frekwencji w latach 2003–2008 stanowiły osoby odnotowane 
jako biorące udział w odczytach, otwarciach i imprezach. 

W roku 2009 związana z Nocą Muzeów frekwencja wyniosła w sumie około 
46 300 zwiedzających. W poszczególnych muzeach zanotowano od 1 do 14 tys. 
odwiedzających. Największą frekwencję odnotowano w Muzeum Miejskim  
(z wyjątkiem Cmentarza Żydowskiego), na drugim miejscu znalazło się Muzeum 
Narodowe z liczbą 12 tys. odwiedzających. Muzea Architektury oraz Poczty  
i Telekomunikacji odwiedziło wówczas odpowiednio około 8,3 i 6,5 tys. osób.  
W Muzeach Przyrodniczym i Mineralogicznym odnotowano około 2,5 oraz 2 tys. 
zwiedzających, a w Muzeum Człowieka frekwencja wyniosła 1 tys. osób (Spra-
wozdanie…, s. 255–256, 2009). W Muzeach Poczty i Telekomunikacji, Architek-
tury i w ostatnim z wymienionych ta jedna noc zgromadziła więc około jednej 
trzeciej całorocznej liczby odwiedzających, w Mineralogicznym połowę, pod-
czas gdy w Muzeum Narodowym jedynie około 8% całorocznej liczby odwie-
dzających, a w Muzeum Miejskim 20% (Sprawozdanie…, s. 326–328, 2010). 
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Podsumowanie

W rezultacie przeprowadzonej analizy muzeów wrocławskich zaproponowano 
ich klasyfikację pod kątem atrakcyjności dla turystyki kulturowej. Wydzielono 
trzy kategorie muzeów: o wysokiej, średniej i niskiej atrakcyjności. 

Do obiektów pierwszej kategorii zaklasyfikowano cztery placówki,  
a mianowicie Muzea: Narodowe, Historyczne, Architektury oraz Panoramę 
Racławicką. Na ich wyjątkowy status złożyły się unikatowość lub bogactwo 
zbiorów, połączone z atrakcyjną zabytkową lub unikatową siedzibą, rozszerzo-
nym zakresem zagospodarowania (kawiarnie), wprowadzeniem nowoczesnych 
technik do ekspozycji oraz szerokim zakresem działalności dodatkowej. 

W grupie obiektów o średnim stopniu atrakcyjności znalazły się Muzea: 
Poczty i Telekomunikacji, Sztuki Medalierskiej, Archeologiczne, Archidie-
cezjalne, Militariów, Etnograficzne, Sztuki Mieszczańskiej. Wyróżnia je za-
zwyczaj jeden lub dwa z elementów przyjętych w metodzie oceny: najczęściej 
siedziba (arsenał, ratusz, Pałac Królewski) i działalność dodatkowa (Muzea: 
Archeologiczne, Militariów, Etnograficzne, Archidiecezjalne). Oznacza to, że 
nawet w razie braku powierzchni wystawienniczej i nowoczesnych technologii 
można zaproponować zwiedzającemu atrakcyjne formy aktywności w postaci 
lekcji muzealnych, warsztatów, zajęć dla rodzin, prelekcji i koncertów, które 
ożywią przestrzeń muzeum i uczynią zeń centrum narracji i dialogu z widzem, 
a także atrakcyjne miejsce docelowe dla turysty kulturowego.

Trzecia kategoria placówek o najniższym stopniu atrakcyjności obję-
ła Muzea: Mineralogiczne (obie lokalizacje), Geologiczne, Człowieka, Przy-
rodnicze i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sztuki Cmentarnej. Trzy z nich 
cechuje nieatrakcyjna lokalizacja w oddaleniu od centrum miasta, a przede 
wszystkim brak zagospodarowania oraz bardzo skromna działalność dodat-
kowa. Są to muzea o raczej specjalistycznym charakterze i niewykorzystanym 
potencjale, ale mają na to wpływ także szersze uwarunkowania – w grupie 
tej znalazły się wszystkie muzea należące do Uniwersytetu Wrocławskiego  
i jedno o specyficznym charakterze muzeum na otwartym powietrzu należące 
do Muzeum Miejskiego. Uniwersytet boryka się z problemami finansowymi, 
więc i jednostki podległe nie mają środków na wprowadzanie zmian czy wzbo-
gacanie ekspozycji albo nastawione są na działalność naukową, tak jak to ma 
miejsce w przypadku Muzeum Przyrodniczego. Muzeum Sztuki Cmentarnej 
natomiast ze względu na swoją specyfikę i brak powierzchni wystawienniczej 
nie stwarza warunków do rozwoju działalności dodatkowej. 

Zasadniczo frekwencja w badanych muzeach potwierdza uzyskaną kla-
syfikację stopnia ich atrakcyjności. Przeprowadzone analizy wskazują również 
na bardzo duży związek między działalnością dodatkową muzeów, a więc ak-
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tywnością w zakresie organizacji atrakcyjnych wystaw czasowych, lekcji mu-
zealnych oraz warsztatów, prelekcji, koncertów i konkursów, a wzrostem fre-
kwencji w obiektach. Jedynym w pełni nowoczesnym obiektem, spełniającym 
oczekiwania współczesnego turysty kulturowego, jest Muzeum Historyczne 
połączone z Muzeum Sztuki Medalierskiej, ulokowane w odremontowanych 
wnętrzach Pałacu Królewskiego, jednak okazuje się, że i placówki nieoferują-
ce nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogą zainteresować i przycią-
gnąć współczesnego odbiorcę poprzez wykorzystanie zasobów ludzkich i pró-
by nawiązania dialogu z widzem. Można więc podsumować przeprowadzoną 
analizę w ten sposób, że mimo wielu problemów związanych trudną sytuacją 
finansową i brakiem powierzchni wystawienniczej wrocławskie muzea starają 
się modernizować i unowocześniać wystawy oraz wzbogacać ofertę w różnego 
rodzaju wydarzenia związane tematycznie z prezentowanymi zbiorami. Najle-
piej w przypadku miasta te procesy przebiegają w placówkach samorządowych 
i współprowadzonych przez samorząd i Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, najtrudniejszą sytuację mają muzea stanowiące własność uniwersyte-
tu, co powoduje ich niską atrakcyjność dla turystyki kulturowej.
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Anna Zaręba

koncepcjA zAgoSpoDArowAniA turyStycznego Strefy 
otulinowej śnieżnickiego pArku krAjobrAzowego

Wprowadzenie

Śnieżnicki Park Krajobrazowy został powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w roku 1981. Obszar parku i jego otuliny znajduje się na terenie 
gmin: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie 
i Złoty Stok. Powierzchnia parku wynosi 28 800 ha, a jego strefa ochronna 
14 900 ha. Śnieżnicki Park Krajobrazowy obejmuje trzy grupy górskie Sude-
tów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote. Najwyższym 
szczytem jest Śnieżnik (fot.1) o wysokości 1425 m n.p.m. 

Fot.1. Widok na pasmo Krowiarek i Masyw Śnieżnika

Fot. J. Łach.
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O wysokich wartościach przyrodniczych i turystycznych stanowią: uroz-
maicona rzeźba terenu, bogata flora i fauna, występowanie wód leczniczych 
oraz klimat i długie zaleganie pokrywy śnieżnej. Główną rzeką obok Nysy 
Kłodzkiej jest jej największy prawobrzeżny dopływ – Biała Lądecka. Na tere-
nie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego mogą być realizowane formy ruchu 
turystycznego o charakterze krajoznawczym. Na obszarze chronionego krajo-
brazu Karkonosze – Góry Izerskie, Góry Bardzkie i Sowie, Góry Bystrzyckie 
i Orlickie dopuszcza się również stacjonarne formy turystyki wypoczynkowej, 
które nie powinny przybierać formy masowej. Dla aktywizacji gospodarczej 
i turystycznej regionu duże znaczenie ma przebieg Drogi Sudeckiej łączącej 
Zgorzelec, Lubań, Gryfów, Jelenią Górę, Kowary, Kamienną Górę, Wałbrzych, 
Nową Rudę, Kłodzko, Złoty Stok (do Nysy). Ważny jest również przebieg Dro-
gi Śródsudeckiej prowadzącej przez najbardziej atrakcyjne turystycznie i kra-
jobrazowo pasma Sudetów: Sieniawka – Opolno Zdrój – Bogatynia – (Frydlant 
– Nové Mĕsto) – Czerniawa Zdrój – Świeradów Zdrój – Szklarska Poręba – 
Piechowice – Sosnówka – Kowary – Lubawka – Chełmsko Śląskie – Miero-
szów – (Mezimĕsti – Broumov) – Tłumaczów – Ścinawka – Radków – Karłów 
– Kudowa Zdrój – Lewin Kłodzki – Zieleniec – Lasówka – Mostowice – Spalo-
na – Gniewoszów – Różanka – Międzylesie – Goworów – Nowa Wieś – Jawo-
rek – Wilkanów – Idzików – Sienna – Stronie Śląskie – Lądek Zdrój – Lutynia 
– (Travná – Javornik – Jeseník) – (do Głuchołazów).

Cel i stan badań

Granice miast ciągle się zmieniają, co jest efektem przyłączania nowych obsza-
rów i wzrastającego zapotrzebowania na budownictwo mieszkaniowe w strefie 
podmiejskiej. Poza granicami administracyjnymi podział na tereny miejskie  
i wiejskie coraz bardziej ulega zatarciu. Decentralizacja „zwartego” miasta po-
łączonego przez infrastrukturę komunikacyjną i zrównoważony rozwój z po-
szanowaniem potrzeb środowiska przyrodniczego zmierza w kierunku kształ-
towania miast regionów. Jednym z zadań urbanistów powinny się stać studia 
nad modelami rozwoju regionalnego przebiegającego wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych, w których pod uwagę bierze się analizy wartości krajobrazowych, 
wzrastające zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne, związane z powiększa-
niem strefy podmiejskiej, a przede wszystkim rozwój przebiegający zgodnie  
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. 

Transport jest głównym czynnikiem stymulującym rozwój, dlatego też 
jego pozytywne aspekty, takie jak ekonomiczna i kulturowa aktywizacja re-
gionów, powinny być wykorzystywane, aspekty negatywne, jak zanieczysz-
czenie, uciążliwość związana z przepływem ruchu kołowego, minimalizowane. 
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ESDP (Commission of the European Communities) określiła kierunki rozwoju 
Unii Europejskiej, które przedstawiono m.in. jako: „równowagę”, „rozwój”, 
„ochronę”, a jako jeden z priorytetów przyjęto właśnie rozwój zdecentralizo-
wany. Rozwój ten może następować m.in. poprzez stworzenie sieci „koryta-
rzy” w oparciu o szlaki komunikacyjne spełniające różne funkcje (Chapman 
i in. 2003). Jednym z założeń teorii korytarzy jest kształtowanie się różnych 
form zagospodarowania przestrzennego w obrębie danego korytarza i wpro-
wadzenie zróżnicowania potrzeb długodystansowych i lokalnych połączeń. 
To stwarza możliwości kształtowania różnych schematów rozwoju, zależnie  
od warunków regionalnych i lokalnych. 

Koncepcja korytarzy w planowaniu przestrzennym jest przejrzysta. Pod-
stawowym celem korytarzy jest ułatwienie przepływu ludzi, towarów i połą-
czenie różnych funkcji w zasięgu układów pasmowych. Znaczenie połączeń 
międzyregionalnych (korytarzy rozwoju) ciągle wzrasta na terenie Wspólnoty 
Europejskiej. Jeden z projektów – INTERREG IIc, inicjatywa Unii Europej-
skiej, odkrywa potencjał międzynarodowego rozwoju, który może następować 
poprzez zagospodarowanie korytarzy komunikacyjnych na obszarze Europy 
(North-West Metropolitan Area of Europe) (Chapman i in. 2000). Głównym 
zadaniem korytarzy jest to, że stanowią one osie: transportu, rozwoju eko-
nomicznego i urbanizacji oraz tworzą podstawę dla wzrostu ekonomicznego  
i poprawy życia lokalnych społeczności. Jedna z koncepcji wprowadzona przez 
Robertsa w roku 1999, stanowiącą rozwinięcie teorii korytarzy, opiera się  
na modelu określonym jako armature. Pojęcie to w języku angielskim określa 
m.in. konstrukcję stworzoną z drutów podtrzymującą rzeźbę. Według tej teorii 
armature określa wielowarstwowość i wielowymiarowość korytarzy. Infra-
struktura i przepływ organizacyjny przedstawione są jako elastyczna, niczym 
nieograniczona struktura. Za pomocą modelu armature łatwiej jest określić in-
terakcje zachodzące w systemie infrastrukturalno-organizacyjnym pomiędzy 
różnymi punktami węzłowymi (Chapman i in. 2003).

Temat artykułu dotyczy zagadnień ochrony środowiska i zrównoważone-
go rozwoju obszarów związanych z siecią komunikacyjną i rzeczną na terenie 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie. Celem jest przedsta-
wienie ogólnych zasad koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Zadaniem jest zastosowa-
nie koncepcji modelu pasmowego wstępnie zaprezentowanej w pracy doktor-
skiej Kształtowanie przestrzeni w dolinie Białej Lądeckiej w oparciu o walory 
środowiska przyrodniczego i kulturowego (Politechnika Wrocławska 2003) 
oraz kontynuowanej w projekcie badawczym finansowanym przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Rewaloryzacja założeń pałacowo-par-
kowych w ciągu osadniczym doliny Białej Lądeckiej na odcinku od Żelazna do 
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Radochowa” (grant nr 4 T07 001 27). Model pasmowy według koncepcji opie-
ra się na „kręgosłupie” sieci powiązań przestrzennych (sieć komunikacyjna, 
rzeczna), systemie tras rowerowych, ciągów pieszych kształtowanych wzdłuż 
rzek, terenów osadniczych połączonych pasmowym systemem zieleni oraz 
„elastycznych odcinków rozwoju” związanych głównie z zagospodarowaniem 
rekreacyjnym w sąsiedztwie miejscowości turystycznych.

Przeobrażenia w krajobrazie przyrodniczym Sudetów – rys historyczny

Intensywne przeobrażenia przyrody Sudetów miały miejsce w 2. połowie 
XIII wieku. Książę śląski Henryk I Brodaty zainicjował wówczas rozwój 
osadnictwa na Przedgórzu Sudeckim. Powstały osady związane z kuźnicami, 
hutami szkła, górnictwem. Osadnictwo wspinało się na coraz wyższe partie 
gór. W kotlinach i szerokich dolinach powstawały osady o układzie ulicówki 
lub owalnicy, na wyżej położonych terenach formowały się wsie łańcuchowe  
o układzie łanowym. Na wiek XIV przypada nasilenie wyrębu lasów na cele 
przemysłowe: na potrzeby kopalni, kuźnic, hut żelaza i szkła. Hutnicy i drwale 
wraz z wyczerpaniem w okolicach osad materiału drzewnego przenosili się 
w kolejne miejsca, eksploatując materiał drzewny i wycinając kolejne partie 
puszczy sudeckiej. Już wtedy ujemnym skutkiem wyrębu lasów były coraz 
częstsze powodzie. W roku 1598 wylała Nysa, która podmyła strome zbocza 
doliny naprzeciw Barda i zagroziła miastu (Walczak 1964). 

Pierwotnie terasy zalewowe rzeki porastała roślinność drzewiasta. Ko-
rzenie drzew chroniły przed erozją boczną brzegi rzek. Rosnące na stokach 
zboczy drzewa zabezpieczały zbocza dolin przed erozją. Kiedy zabrakło za-
bezpieczenia, naturalny proces erozyjny uległ intensyfikacji. Stoki ulegały 
spłaszczeniu, a żyzna gleba zalegała na dnach dolin. Podobnym zjawiskom 
przeciwdziałał człowiek, wynosząc materiał glebowy z dolnych partii stoków 
na zbocza zdatne pod uprawę. Do zniszczeń gleby przyczyniła się uprawa roli. 
Wskutek orki zgodnej ze spadkiem terenu w ziemi powstawały coraz głębsze 
bruzdy, którymi płynęła woda opadowa. Bezleśne zbocza dolin przyspieszały 
spływ powierzchniowy wód opadowych (Paprzycka 2003). 

Na zmiany w krajobrazie Sudetów wpłynęło średniowieczne górnictwo. Wi-
doczne są ślady górnictwa w postaci lejkowatych zapadlisk w rejonie Złotego Sto-
ku, Stronia Śląskiego i Srebrnej Góry. Pod koniec XVI wieku wskutek ogranicze-
nia powierzchni lasów i ich intensywnej eksploatacji podjęto akcję zadrzewiania 
południowych zboczy Masywu Śnieżnika. Na planie z XVIII wieku zaznaczone 
są zwarte kompleksy obszarów leśnych, znacznie zubożone w sąsiedztwie wsi. 

Nasilonych przeobrażeń w krajobrazie sudeckim dokonało również XI-
X-wieczne rolnictwo wykorzystujące żelazny pług z lemieszem obracającym 
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skiby (Walczak 1964). Nowe narzędzie umożliwiło orkę biegnącą w poprzek 
góry i nadało stokom dolinnym tarasowaty wygląd. Pola na tarasach oddzie-
lano od siebie wysoką trawiastą miedzą wzmocnioną dodatkowo kamieniami 
i zaroślami. Podobna orka widoczna jest dzisiaj m.in. we wsiach doliny Białej 
Lądeckiej oraz na stokach Masywu Śnieżnika.

Fundamentalne znaczenie dla przeobrażeń krajobrazu sudeckiego miał 
przede wszystkim rozwój przemysłu w XIX wieku. Wzrastające zapotrzebo-
wanie na drewno dla zakładów przemysłowych i kopalni spowodowało syste-
matyczne trzebienie lasów sudeckich. 

Dodatkowych zmian w okresie ostatnich stu lat dokonała regulacja rzek, 
lokalizacja zbiorników retencyjnych, poprowadzenie torów kolejowych, budo-
wa stacji kolejowych i nowych tras kołowych (fot. 2). 

Fot. 2. Dolina Białej Lądeckiej w Radochowie

Fot. A. Zaręba.

Niekorzystnym przekształceniom uległy również panoramy miejsco-
wości. Nowa zabudowa, niezgodna z tradycjami regionalnego budownictwa 
sudeckiego, zubożyła walory estetyczne panoram wielu miejscowości. Prze-
obrażeniom, niestety na niekorzyść, uległy nie tylko panoramy Lądka Zdroju  
i Stronia Śląskiego, lecz także większych wsi w dolinie Białej Lądeckiej, takich 
jak Trzebieszowice czy Ołdrzychowice Kłodzkie. Nie oparło się im także wiele 
mniejszych osad górskich. Szczęśliwie wskutek niedoinwestowania większość 
wsi położonych w dolinie Białej Lądeckiej zachowała swój układ przestrzenny 
i regionalną zabudowę (fot. 3). 
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Fot. 3. Panorama Żelazna

Fot. J. Łach.

Nieliczne są przypadki lokalizacji budynków o architekturze i gabarytach 
znacznie odbiegających od tradycji budownictwa regionalnego. Podobne przy-
kłady zaobserwowano m.in. w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz Nowym Gie-
rałtowie, gdzie w latach 70. powstała „zabudowa blokowa” (Paprzycka 2003).

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

Obszar Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, powstałego 28 październi-
ka 1981 r., obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich. O wartościach 
przyrodniczych regionu decydują interesująca, różnorodna rzeźba terenu, za-
soby wód mineralnych oraz znaczna lesistość obszaru. Charakterystyczne dla 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie wielu typów krajo-
brazu: kotlin śródgórskich, dolin rzecznych, gór, jaskiń krasowych oraz skałek. 
Stoki nachylone są pod ostrym kątem w stosunku do terenu, partie szczytowe 
należą do rozległych płaskich obszarów. Teren Śnieżnickiego Parku Krajobra-
zowego tworzy czytelny, odrębny układ przestrzenny. Granica parku biegnie 
skrajem zwartych masywów leśnych. Śnieżnicki Park Krajobrazowy wydzie-
lony jest od południa i wschodu granicą państwa, po stronie północnej od Zło-
tego Stoku jego granica parku omija Chwalisław i biegnie skrajem masywów 
leśnych pod Sokolcem, Ptasznikiem, Dranicą, następnie biegnie doliną Białej 
Lądeckiej aż do Stronia Śląskiego, omijając łukiem miasto, dolinę Morawki, 
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przekracza przełęcz Puchaczówkę, prowadzi skrajnym masywem pod Sucho-
niem, Górzycą, Skowronkiem, skąd schodzi w kierunku południowym do gra-
nicy państwa. Obszar Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego składa się niemal 
w 80% z terenów leśnych, lasy wraz z otuliną parku obejmują powierzchnię  
25 525 ha. Świerk stanowi 88,6% drzewostanu, pozostałe 4,2% to buk, 2,6% 
brzoza, 1,6% sosna, 1% dąb, 0,8% jodła, 0,8% olsza, 0,4% osika. Pierwotne 
stanowiska leśne występują w rezerwatach Śnieżnickiego Parku Krajobrazo-
wego oraz w okolicach Jawornika, w Górach Złotych, Lutyni, na górze Krze-
mień oraz położone są w paśmie Krowiarek: górze Wapniarka i w Żelaznych 
Górach (Plan zagospodarowania przestrzennego… 1992).

Przewaga świerka w istniejącym drzewostanie powoduje, że lasy Śnieżnic-
kiego Parku Krajobrazowego są nieodporne na niekorzystne warunki siedlisko-
we, zanieczyszczenia przemysłowe i w rezultacie na grzyby i szkodniki ataku-
jące osłabione drzewa. W przeciwieństwie do endemicznego gatunku świerka 
sudeckiego świerk pospolity wprowadzany na ten obszar od XVIII wieku nie 
zaaklimatyzował się w pełni i w dużej mierze wadliwa pod tym względem 
gospodarka leśna zaowocowała postępującą degradacją środowiska (Mazur-
ski 1995). W szczytowych partiach Śnieżnika, na zboczach południowo-za-
chodnich zachowały się rodzime świerki sudeckie. Karłowate świerki sudeckie 
okazały się odporne na niekorzystne warunki siedliskowe, surowy klimat oraz 
zanieczyszczenia przemysłowe. Znakomicie przystosowały się do warunków 
klimatycznych, glebowych oraz skażenia środowiska przyrodniczego. Niskie 
drzewa – do 8 m odporne są na panujące tutaj ostre warunki klimatyczne wia-
try, zimno i długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej (Plan zagospodarowania 
przestrzennego… 1992).

Na skutek silnego zanieczysz czenia atmosfery pyłami i gaza mi z po-
łudniowo-wschodnich Nie miec, północno-zachodnich Czech oraz Zagłębia 
Turoszow skiego w zachodniej części Sudetów doszło do klę ski ekologicznej. 
Wywołały ją zanotowane w 1978 r. kwaśne deszcze uszkadzające aparat asy-
milacyjny drzewosta nów oraz powodujące degradację gleb i zakwaszenie wód 
po wierzchniowych (Szponar, Bylińska, Horska-Schwarz 2005). Największym 
stopniem skażenia charaktery zowały się opady w szczyto wych partiach gór. 
W tzw. czarnym trójkącie obejmującym głównie Góry Ize rskie i Karkonosze 
ma sowo ginęły drzewostany świerkowe. Proces ten rozpoczęty w Górach Izer-
skich przesuwał się na wschód, obejmując obszar całych Karkonoszy. Jego kon-
sekwencją jest skażenie wód i gleby oraz wzmożenie procesów erozyjnych na 
bezleśnych stokach, co w efekcie skutkuje większym prawdopodobieństwem 
występowania powodzi. Klęska ekologiczna objęła obszary Masywu Śnieżnika 
i Gór Bialskich, po stronie czeskiej – Góry Orlickie oraz fragmenty Jesioników. 
Najbardziej dotkliwe skutki wylesiania widoczne są na obszarach położonych na 
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wysokości 800–1000 m n.p.m. Do przyczyn tego stanu należą przede wszystkim 
zanieczyszczenie środowiska, a także występowanie silnych wiatrów fenowych 
oraz jałowego, kwaśnego podłoża. Kwaśne opady niszczą gleby, wymywając 
pierwiastki wapnia i magnezu. Kwaśne igliwie świerków dodatkowo zakwasza 
glebę. Proces ten na początku lat 90. uległ częściowemu zahamowaniu. 

Najcenniejsze okazy fauny stanowią gatunki endemicznych i reliktowych 
gatunków bezkręgowców i kręgowców występujących w górnych partiach Masy-
wu Śnieżnika oraz zamieszkujących obszar doliny Kleśnicy, Góry Bialskie, tereny 
wokół Suszycy i Czernicy, a także górny odcinek doliny Białej Lądeckiej.

Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się cztery pię-
tra układu stref roślinnych. W najniżej położonym reglu dolnym obejmującym 
przedział wysokości od 400 do 1000 m występują lasy mieszane z udziałem 
buku, świerka, jawora i jodły, niżej przeważają sosny, modrzewie, klony i lipy. 
Charakterystyczne dla tego piętra układu roślinnego jest występowanie bo-
gatego w gatunki podszycia – leszczyny, maliny i runa. Regiel górny znajdu-
je się w zakresie wysokości 1000–1250 m n.p.m. Tworzą go bory świerkowe 
z jarzębiną, rzadko występującym bukiem, jaworem i jodłą. W runie leśnym 
występują paprocie, borówki. Regiel górny obejmuje szczytowe partie Masy-
wu Śnieżnika, Gór Bialskich i Orlickich (Walczak1961). Piętro subalpejskie 
obejmujące wysokości 1250–1400 m n.p.m. porastają kosodrzewiny, jarzębiny, 
brzozy karpackie, wierzby śląskie i karłowate, endemiczne świerki. Najwyższe 
piętro alpejskie to kraina mchów i porostów.

Na obszarze Sudetów występuje kilka gatunków endemicznych, niespo-
tykanych w innych regionach Polski. Do najbardziej charakterystycznych nale-
ży, będący symbolem regionu, pełnik europejski. Jego potoczna nazwa brzmi 
„róża kłodzka”. W Masywie Śnieżnika rośnie wspomniany wyżej endemiczny 
gatunek świerka sudeckiego, szczególnie odporny na zanieczyszczenia powie-
trza. Do reliktów botanicznych należą rośliny tundrowe, takie jak brzoza kar-
łowata, wierzba polarna oraz wierzba lapońska. 

Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wyodrębniono pięć re-
zerwatów przyrody o znacznych walorach florystycznych. Rezerwat na Śnież-
niku o powierzchni 450 ha powstał w roku 1938 i obejmował Mały Śnieżnik  
i Goworek (Potocki 1997). Dzisiejszy rezerwat obejmuje powierzchnię 181 ha. 
Rezerwat „Nowa Morawa” zajmuje powierzchnię 22 ha, zlokalizowany jest  
u podnóża Solca. W całości znajduje się na reglu dolnym pomiędzy wyso-
kościami 820–965 m n.p.m. Pierwszy rezerwat obejmujący Puszczę Śnieżnej 
Białki powstał pod szczytem Iwinki w Górach Bialskich w 1937 r. pod nazwą 
Saalwiesenwald (Potocki 1997). Zajmował powierzchnię 20 ha (fot. 4). 



Koncepcja zagospodarowania turystycznego..                                                                                          203
Fot. 4. Lasy bukowe. Rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki

Fot. J. Łach.

Rezerwat „Jaskinia Niedźwiedzia” obejmuje największą jaskinię sudec-
ką. Odkryto ją w kamieniołomie w Kletnie w wyrobisku Kletno III, w roku 
1966. W roku 1977 na obszarze blisko 90 ha obejmującym odkrytą jaskinię 
utworzono rezerwat przyrody. Na przełomie lat 70. i 80. na potrzeby jaskini 
zbudowano pawilon recepcyjno-muzealny. Architektura obiektu, zagospo-
darowanie otoczenia jaskini oraz użyty materiał budowlany nie harmonizują  
z istniejącym rezerwatem przyrody, wpływając w sposób destrukcyjny na 
krajobraz. Organizacja ruchu samochodowego, wylanie asfaltem drogi prowa-
dzącej do jaskini, z pewnością ułatwiły penetrację terenu, wpłynęły jednak w 
sposób negatywny na odbiór wizualny jednego z nielicznych rezerwatów przy-
rody na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (Paprzycka 2003).

Wokół malowniczego wodospadu Wilczki znajdującego się w Międzygó-
rzu spadającego 27-metrową kaskadą utworzono w roku 1958 rezerwat przyro-
dy o powierzchni 2,86 ha. Ochronie oprócz odkrytej jaskini krasowej podlega-
ją lasy z dominującym bukiem oraz świerkiem, jodłą i jaworami.

Specyficzną i szczególnie cenną roślinność posiadają parki położone  
w dolinie Białej Lądeckiej: Żelazno, Trzebieszowice, Ołdrzychowice Kłodz-
kie, Sadochów oraz uzdrowisko Lądek Zdrój.

Charakterystyczną cechą dorzeczy rejonu jest asymetria objawiająca się 
przewagą powierzchniową lewej części dorzecza nad prawą. Podobna właści-
wość wynika z uwarunkowań morfologicznych rzeźby terenu – po lewej stro-
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nie znajdują się wyższe grzbiety górskie. Na szczycie Trójmorskiego Wierchu 
na wysokości 1145 m n.p.m. następuje styk trzech działów wodnych: zlewisk 
Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Północnego. 

Klimat jest zaliczany do umiarkowanie chłodnych. Znaczne opady za-
silają rzeki spływające kaskadami, długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej 
sprzyja rozwojowi turystyki zimowej, a duża wilgotność wpływa na zróżnico-
wanie świata roślinnego. Zdecydowanie przeważają wiatry wiejące z południo-
wego zachodu. Ciepłe i suche wiatry powodują gwałtowne topnienie śniegów  
i w rezultacie powodzie. Znaczne są opady atmosferyczne, których poziom ro-
śnie wraz z wysokością. Obszar najintensywniejszych opadów na terenie ziemi 
kłodzkiej tworzy właśnie m.in. Grupa Śnieżnika.

Gleby występujące w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym w większo-
ści są kwaśne lub bardzo kwaśne. Stoki górskie należą do słabo nawodnio-
nych. W wyższych partiach doliny Białej Lądeckiej dominują gleby należące  
do V klasy bonitacyjnej (Plan zagospodarowania przestrzennego… 1992).  
W regionach górskich w przewadze występują gleby brunatne kwaśne, rza-
dziej bielicowe, doliny rzek wypełniają natomiast mady, gleby murszowe, gle-
jowe i mułowo-torfowe.

Na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i otuliny parku znaj-
duje się 31 złóż surowców skalnych, eksploatowanych jest 10 (Plan zagospo-
darowania przestrzennego… 1992). Głównie są to złoża marmurów i wapie-
ni występujących przeważnie w okolicy Stronia Śląskiego i Kletna. Ponadto  
w Masywie Śnieżnika znajdują się złoża rud uranu, w Złotym Stoku – rud 
arsenu. W okolicach Kletna występuje fluoryt, łupki i żwiry w rejonie Trzebie-
szowic, kamienie szlachetne, takie jak np. ametysty, w okolicach Stronia Ślą-
skiego. Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego występują szczawy 
wodoro-węglanowo-sodowo-wapniowe, siarczkowe oraz wody hipotermalne 
fluorkowo-siarczkowe, radoczynne.

Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i otuliny znajduje się 
obecnie ponad 30 źródeł zanieczyszczeń powietrza. Najbardziej szkodliwym 
jest Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim. Alarmujący jest również 
stan wysypisk komunalnych i przemysłowych. Jak wykazują dane statystycz-
ne przedstawione w Strategii powiatu kłodzkiego na lata 2008–2015 (2008), 
składowiska odpadów i wysypiska śmieci są przepełnione, zanieczyszczenie 
terenów znajdujących się przy wysypiskach jest znaczne. W większości gmin 
nie prowadzi się segregacji odpadów, nie ma również kompostowni i brak jest 
sprawnie działającego systemu utylizacji odpadów. Niezabezpieczona hałda 
kopalni uranu w Kletnie wywołuje promieniotwórcze skażenie terenu. Kolejne 
zagrożenie powoduje intensywna komunikacja kołowa. Znaczne jest zanie-
czyszczenie wód. Istotne znaczenie ma również prawidłowa gospodarka rolna 
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polegająca na ochronie przestrzeni rolniczej. Należy podkreślić, że działalność 
zmierzająca do równowagi ekologicznej ma fundamentalne znaczenie również 
dla znajdujących się na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego miejsco-
wości wypoczynkowych i uzdrowiskowych. 

Częstym zjawiskiem wpływającym na pogorszenie klasy czystości jest 
zanieczyszczanie rzek ściekami bezpośrednio wylewanymi do wody. Dla 
przyszłości Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i rozwoju turystyki na jego 
obszarze i w sąsiedztwie parku istotne jest poprawienie stanu środowiska,  
m.in. poprzez stosowanie zakazu lokalizacji uciążliwych zakładów przemysło-
wych, lokalizację nowych wysypisk śmieci i ich zabezpieczanie, ograniczenie 
zużycia wody przez przemysł, ograniczenie używania nawozów chemicznych 
oraz budowę systemu wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Sztucz-
nym oczyszczalniom ścieków i punktom uzdatniania wody powinny towarzy-
szyć ich naturalne odpowiedniki. Budowa sztucznych oczyszczalni powin-
na być podejmowana również w miejscowościach letniskowych, ze względu  
na sezonowość ruchu turystycznego i związaną z tym możliwość jedynie czę-
ściowego wykorzystania oczyszczalni trzcinowych (Paprzycka 2003)

Ogólne zasady koncepcji rozwoju pasmowego 

W przypadku rozwoju terenów o znaczących walorach turystycznych i cen-
nych pod względem przyrodniczym, takich jak Śnieżnicki Park Krajobrazowy 
i jego bezpośrednie otoczenie, podstawowym zagadnieniem jest wybór mię-
dzy koncepcją zagospodarowania wzdłuż korytarzy komunikacyjnych a kon-
centracją zagospodarowania turystycznego na terenie istniejących miast i wsi. 
Odpowiedzią na powyższe zagadnienie może być typ rozwoju określony jako 
model pasmowy. Głównym założeniem teorii modelu pasmowego – kontynu-
acji teorii korytarzy – jest to, że obszary ekspansji urbanistycznej połączą się w 
pasma powstałe z obszarów osadniczych, rekreacyjnych i terenów zieleni. Sta-
ły układ pasmowy tworzy w koncepcji sieć połączeń pieszych, rowerowych, 
kształtowanych równolegle wzdłuż ciągów komunikacji kołowej, zjednoczo-
nych przez roślinność. Tworzą się pasma zawierające różnej długości „odcin-
ki rozwoju” składające się z obszarów osadniczych i terenów rekreacyjnych, 
połączonych systemem komunikacji drogowej i pieszej. Zasięg powyższych 
odcinków jest wypadkową między możliwością pieszej penetracji a nagroma-
dzeniem atrakcji turystycznych na danym obszarze. Teoria pasm elastycznych 
dotyczy analiz prowadzonych m.in. przez Uhorczaka (1931), który wyznaczył 
rangę przykładowych odcinków rozwoju, których zasięg zależał od dostępno-
ści terenów przez lokalnych mieszkańców. 
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Termin „komunikacja” w modelu pasmowym zdefiniowany jest jako sieć 
dróg, ale również znaczącą rolę w budowaniu ciągłych powiązań przestrzen-
nych odgrywają płynące równolegle do głównych szlaków komunikacyjnych 
rzeki – Morawka i Biała Lądecka. Zagospodarowanie pasmowe Śnieżnickie-
go Parku Krajobrazowego opiera się na głównych ciągach komunikacyjnych: 
Złoty Stok – Sienna, Kletno, Nowa Morawa i Kamienica i pasma rzek: Białej 
Lądeckiej i Morawki wyznaczających granicę otuliny parku. Według plano-
wanego pierścieniowo-pasmowego zagospodarowania parku w miarę zbli-
żania się do granicy parku natężenie usług turystycznych maleje. Założenie 
podziału przestrzeni w zależności od stopnia intensyfikacji i rodzaju usług 
turystycznych wynika z potrzeby ochrony ekosystemów szczególnie narażo-
nych na dewastację. W pasmowym modelu rozwoju założono podział prze-
strzeni leśno-parkowej na trzy systemy: lasy, parki leśne oraz parki znajdujące 
się w granicach administracyjnych miejscowości zlokalizowanych na terenie 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie: parki miejskie oraz 
wiejskie. Tereny o największej intensyfikacji usług powinno tworzyć pasmo 
parków leśnych. Na terenie otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego takie 
miejsca mogłyby powstawać m.in. w dolinie Morawki, w paśmie między Sien-
ną a Lądkiem Zdrojem, na bazie dotychczasowego układu komunikacyjnego. 
Kolejną formą zagospodarowania na terenie otuliny Śnieżnickiego Parku Kra-
jobrazowego byłyby parki kultury. W koncepcji pasma rozwoju określone jako 
parki kultury powstają w oparciu o drogę prowadzącą przez przełęcz Pucha-
czówkę (Idzików – Stronie Śląskie) oraz w strefie ciągnącej się wzdłuż doliny 
Morawki i Kleśnicy do Stronia Śląskiego (Zaręba 2008). 

Kształtowanie systemu zieleni opartego na układzie pasmowym związa-
nym z dolinami rzecznymi, odbywające się przez wyznaczanie terenów pod 
bulwary, promenady, place i tereny rekreacyjne, ma pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska, ale także na wizualną percepcję dolin. Obszary zieleni 
powstające wzdłuż rzeki w koncepcji rozwoju pasmowego stwarzają enkla-
wy połączone systemem komunikacji pieszej i rowerowej. Rzeka w koncepcji 
rozwoju pasmowego organizuje przestrzeń rekreacyjną we wsiach i miastach. 
Podobnie jak w rozwiązaniach planistycznych w obrębie jednostki urbani-
stycznej, także w przypadku organizacji przestrzeni w dolinie rzeki następuje 
podział na przestrzeń prywatną, półprywatną i publiczną. Powyższe tereny po-
winny być tak wyznaczone, aby zachowana została dotychczasowa proporcja 
w udziale procentowym powierzchni łąk, pastwisk i zadrzewień znajdujących 
się w dolinie rzeki. Przestrzeń tzw. prywatna tworzy w otoczeniu zabudowy 
sytuowanej na brzegu rzeki wydzielone obszary przeznaczone do użytku przez 
mieszkańców. Przestrzeń półprywatna związana jest z zagospodarowaniem te-
renów znajdujących się w otoczeniu zgrupowań zabudowy, np. osiedli mieszka-
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niowych czy zespołów domów. Tutaj organizacja prowadziłaby do formowania 
wnętrz krajobrazowych, które łączyłyby się z systemem zieleni kształtowa-
nym wzdłuż rzeki. Nieciekawe – dewastujące krajobraz osiedla bloków miesz-
kalnych stanowią tu spory problem przestrzenny. Za przykład może posłużyć 
osiedle wielorodzinne zlokalizowane przy hucie szkła „Violetta” w Stroniu 
Śląskim. Budynki ustawione prostopadle względem rzeki tworzą odrębny ze-
spół pozostający w dysharmonii z krajobrazem doliny Białej Lądeckiej. Przez 
organizację przestrzeni osiedlowej poprzez połączenie terenów zieleni osie-
dlowej z terenami rekreacyjnymi spełniającymi funkcję przestrzeni publicz-
nych, powstałymi wzdłuż rzek: Morawki i Białej Lądeckiej, można osiągnąć 
efekt scalenia. Przestrzeń rekreacyjną, ogólnodostępną tworzą otwarte tereny 
zieleni, parki i lasy mające zarówno znaczenie krajobrazowe, turystyczne, jak  
i pełniące funkcję ochrony przeciw powodziom. Celem przyszłych projektów 
zagospodarowania powinno być wskazanie kierunków potencjalnego rozwo-
ju otuliny i bezpośredniego sąsiedztwa Śnieżnickiego Parku Krajobrazowe-
go oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzennego opartego  
na układzie pasmowym. 

Podsumowanie

Ze względu na swoje usytuowanie Śnieżnicki Park Krajobrazowy znajduje się 
w kręgu zainteresowań głównie mieszkańców Dolnego Śląska. Przez swoje po-
łożenie w sąsiedztwie Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Złotego 
Stoku stanowi idealne miejsce do wypoczynku weekendowego także i dla tych 
miejscowości. Brak bazy turystycznej oraz zaplecza turystyczno-rekreacyjnego 
stanowi główną przyczynę miernego zainteresowania walorami krajobrazowy-
mi regionu. Potrzeba realizacji tematu badawczego związanego z lokalizacją no-
wych terenów rekreacyjnych o różnym stopniu intensyfikacji zagospodarowania 
turystycznego ma silne uzasadnienie w obecnie podejmowanych działaniach 
planistycznych. Dotyczy to szczególnie zagospodarowania terenów rekreacyj-
nych w otoczeniu miast – tutaj Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. 

System pasmowy ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu terenów 
rekreacyjnych i ochronie środowiska przyrodniczego. Integracja terenów zie-
leni i obszarów zabudowanych może zostać osiągnięta tylko przez połącze-
nie poprzez ekologicznie spójną sieć korytarzy – określoną przez Aherna 
jako greenways. Według jego definicji: greenways (pasma rozwoju) są sie-
cią linearnych połączeń, które zostały zaplanowane dla różnorodnych celów: 
ekologicznych, rekreacyjnych, kulturowych, estetycznych lub innych związa-
nych z koncepcjami zrównoważonego rozwoju (Ahern 1995). Aby zachować 
równowagę pomiędzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym, 
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a jednocześnie zapewnić komfort w korzystaniu z usług turystycznych, na-
leży przyjąć propagowaną przez niektórych urbanistów i ekologów zasadę 
zrównoważonej decentralizacji, opierającą się np. na przedstawiony w tema-
cie artykułu model pasmowy. Zaproponowany pasmowy model zagospoda-
rowania terenu Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny wynika  
z potrzeby maksymalnej ochrony najcenniejszych fragmentów krajobrazu na-
turalnego. Następować to może poprzez rozładowanie ruchu turystycznego  
i jego głównego ciążenia na terenie otuliny i obrzeżach Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego np. wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
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