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Przestrzeń symboliczna w Procesie rozwoju lokalnego

W przestrzeni gmin – zarówno miejskich, jak i wiejskich – bez trudu można znaleźć liczne 
świadectwa odzwierciedlające ważne procesy rozwoju cywilizacyjnego. Materialne ślady 
historii lokalnej są ważnym spoiwem łączącym mieszkańców oraz wartością decydującą 
w dużym stopniu o atrakcyjności gminy. Jednak w wielu przypadkach obiekty i tereny 
cechujące się walorami symbolicznymi wymagają podjęcia odpowiednich działań popra-
wiających ich stan fizyczny oraz przywracających ich wartość funkcjonalną.

Warto zadać sobie pytanie jaka przestrzeń zasługuje na miano symbolicznej. 
Odpowiedź na to pytanie jest wieloznaczna i wielowymiarowa. Przestrzeń symbo-
liczna dla społeczności lokalnej może mieć charakter mniej lub bardziej obiektywny. 
Termin ten w dużej mierze wiązać się będzie z pojęciem małej ojczyzny, wspólnoty 
miejsca, jego historii, nagromadzonych w przestrzeni znaczeń i znaków. 

W ujęciu subiektywnym, indywidualnym przestrzeń symboliczna dla każdego 
mieszkańca będzie nieco inna. Jej centrum stanowić będzie dom rodzinny, obiekty 
i miejsca, w których dochodziło do kształtowania osobowości jednostki, realizacji 
ważnych dla rozwoju osobowego wydarzeń. Może być także związana z pracą, edu-
kacją, spędzaniem czasu wolnego. Jednak tego typu przestrzeń symboliczna wymyka 
się właściwie z jakiegokolwiek definiowania, gdyż w każdym przypadku, każdego 
mieszkańca, będzie ją stanowił zbiór innych miejsc, innych obiektów, a co więcej 
ocena ich znaczenia będzie każdorazowo nieco inna. Także pożądane przekształcenia 
tych przestrzeni będą wynikały ze zindywidualizowanych kryteriów; co za tym idzie, 
trudno byłoby myśleć o tym zagadnieniu w kontekście rewitalizacji, która powinna 
opierać się na ustaleniach podejmowanych w ramach społeczności lokalnej.

Można więc powiedzieć, że miasto charakteryzuje się dużą „gęstością” aktywno-
ści, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, pozostawiających mniej lub bardziej 
trwałe ślady w przestrzeni. Przestrzeń miasta może więc być traktowana zarówno 
jako pole rozgrywania się różnych wydarzeń i procesów, jak też wynik splatających 
się różnych działań. W takim obiekcie jak miasto, do którego głównych cech należy 
wysoka intensywność zagospodarowania przestrzeni, w relatywnej bliskości zloka-
lizowane są funkcje nie tylko odmienne, ale czasem wręcz kontrastowe: prywatne 
i publiczne, świeckie i sakralne, gospodarcze i przyrodnicze. Sfery te mieszają się ze 
sobą, nakładają się na siebie, tworzą unikatowy dla miasta melanż posiadający swoją 
wyjątkową wartość. Kształtująca się przestrzeń symboliczna jest więc wypadkową 
działań wspólnoty lokalnej i jako taka ma głównie charakter publiczny; stanowi więc 
wyraz kultury lokalnej, a w szczególności jej cech i kondycji. 
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Dynamika rozwoju miasta znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych symbolach 
i zachowaniach, których jedna część cechuje się pewną zmiennością, zaś inne są rela-
tywnie stabilne i trwałe. Tworzeniu nowych symboli towarzyszy zapomnienie, usu-
wanie, niszczenie starych, ale także przekształcanie już istniejących. Symbole mają 
różną siłę, a co za tym idzie mogą cechować się różnym zasięgiem społecznym bądź 
przestrzennym. Część symboli jest tworzona w sposób świadomy, ale znaczna, praw-
dopodobnie większa część, powstaje w sposób spontaniczny. Odnalezienie symboli, 
mniej czy bardziej spektakularnych, przy odrobinie wysiłku nie stwarza istotnych pro-
blemów; w praktyce różnego rodzaju symbole są wszechobecne w przestrzeni miasta. 

Symbole występujące w przestrzeni miasta są więc swego rodzaju kroniką rozwoju, 
ale odgrywają też niezwykle istotną rolę w kształtowaniu zachowań ludzkich. Miesz-
kańcy są „udziałowcami” przestrzeni symbolicznej, wykorzystując ją do swoich celów. 
„Ikony” miasta są wykorzystywane w sposób świadomy do jego promowania, a wize-
runki najbardziej charakterystycznych obiektów i przestrzeni zdobią widokówki, 
znaczki pocztowe, biuletyny i foldery, wypełniają książki i albumy. Symbole miasta 
wykorzystywane są przez biznes do wyróżniania oferty (np. wzornictwo lub opa-
kowania), bądź sieci dystrybucji (neony, witryny sklepowe). Przestrzeń symboliczna 
o wysokiej jakości to także wartość zaspokajająca podstawowe oczekiwania miesz-
kańców w zakresie satysfakcji lub wręcz dumy z miejsca zamieszkania.

Nagromadzenie symboli w przestrzeni miasta może być tak znaczne, że wręcz całe 
miasto może stawać się pozytywnym lub negatywnym symbolem, ilustracją pewnych 
procesów lub wartości. Przede wszystkim zaś miasto jako całość może stawać się 
symbolem o charakterze zdecydowanie ponadlokalnym – regionalnym, krajowym, czy 
wręcz międzynarodowym.

Istotnym zagadnieniem w kontekście prezentowanego tematu jest określenie 
genezy powstawania przestrzeni symbolicznych. Stworzenie pełnej typologii źródeł 
powstawania przestrzeni symbolicznych jest prawdopodobnie zadaniem na osobny 
artykuł. W tym miejscu wskazane zostaną tylko niektóre przykłady. Przestrzeń symbo-
liczna w miastach może powstawać w wyniku różnych zjawisk i procesów:

• powstające obiekty i zmiany przestrzeni są świadectwem przekształcającego się 
systemu wartości w społeczeństwie; silna duchowość wcześniejszych pokoleń 
i podporządkowanie wielu sfer życia religii prowadziły do powstawania obiek-
tów sakralnych, które do dzisiaj w wielu miastach stanowią najcenniejsze i naj-
bardziej charakterystyczne zabytki; skala tych obiektów, ich wykonanie, bogata 
ornamentyka, wnętrza gromadzące dzieła sztuki predestynują te obiekty do 
pełnienia funkcji symbolicznych; zmiany społeczne i ekonomiczne doprowa-
dziły do powstania obiektów świeckich wyrażających nowe dążenia, aspira-
cje i postawy ludzi, a mówiąc szerzej nowy system wartości; współcześnie, 
metaforycznie mówi się o „świątyniach” biznesu (np. nowojorski Empire State 
Building mieszczący 15 tys. biur), kultury (np. Kunsthaus w Grazu), czy sportu 
(np. stadion Camp Nou w Barcelonie); nawet jeżeli dla różnych osób obiekty te 
mają różną wartość, to ich znaczenie dla społeczności lokalnej czy regionalnej 
jest w sposób niekwestionowany bardzo istotne;

• mariaż architektury i władzy prowadził do wykreowania obiektów monu-
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mentalnych, reprezentacyjnych, o wysokiej trwałości, podporządkowujących 
sobie znaczną część przestrzeni miasta, wymuszających określone rozwiąza-
nia urbanistyczne; część rozwiązań architektonicznych zmierzała do stwo-
rzenia dystansu między władzą a petentem, zaakcentowania pozycji władzy 
w stosunku do obywatela, a w skrajnym przypadku – ustroju totalitarnego – 
do wzbudzenia nie tylko szacunku, ale wręcz strachu; w Polsce przykładem 
oczywistym jest w tym ostatnim kontekście Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 
stanowiący swego rodzaju pieczęć reżimu komunistycznego przystawioną na 
przestrzeni stolicy i kraju; wraz z rewolucją przemysłową realna władza nabie-
rała coraz silniej wymiaru finansowego, a podmiotami decydującymi o rozwoju 
miast stawały się wielkie przedsiębiorstwa; gmachy fabryk zdominowały prze-
strzenie miast, a architektura przemysłowa XIX wieku i pierwszej połowy XX 
wyróżnia się do dzisiaj wysoką estetyką;

• przestrzeń symboliczna to bardzo często przestrzeń tragedii czy martyrologii, 
dotknięta wstrząsem, porażką, cierpieniem, śmiercią; taka przestrzeń staje się 
ważnym depozytem, za który odpowiedzialne są następne pokolenia; w prze-
strzeni śląskich miast takim miejscem jest katowicka kopalnia Wujek wraz 
z historycznymi, tragicznymi, a równocześnie stanowiącymi przedmiot dumy 
Ślązaków wydarzeniami roku 1981;

• szczególna ranga może być przyporządkowana przestrzeni dzięki aktywno-
ściom, które się w niej regularnie lub incydentalnie odbywają; przestrzeń kon-
centrująca działania kulturalne czy polityczne nabiera wyjątkowej wartości dla 
mieszkańców miasta; przestrzeń symboliczna może być kreowana przez aktyw-
ność twórczą, np. fotograficy kadrujący przestrzeń, skupiający swoją uwagę 
na elementach oryginalnych, niekonwencjonalnych, często niedostrzeganych, 
skłaniają mieszkańców i odwiedzających do nowego spojrzenia na otoczenie; 
często w ten sposób są kreowane przestrzenie modne, chociaż niekoniecznie 
estetyczne w popularnym znaczeniu.

Bez względu na to jaka jest geneza powstania przestrzeni symbolicznych, wiążą 
się one z szeroko rozumianym rozwojem kulturowym i cywilizacyjnym. Są to prze-
strzenie w pewien sposób wyodrębnione z przestrzeni uniwersalnej miasta. W rewita-
lizacji takiej przestrzeni, w której kondensują się społeczne emocje, wymagania este-
tyczne stanowią raczej tło niż wiodące kryterium tego procesu.

tereny PoPrzemysłowe w rozwoju lokalnym

Wśród wielu ważkich zagadnień kształtujących strategiczne perspektywy rozwojowe 
gminy szczególnie istotne znaczenie mają procesy wpływające na zagospodarowa-
nie przestrzenne. Rosnące tempo rozwoju gospodarczego i społecznego sprawia, że 
zmianom, często bardzo radykalnym, ulega typ realizowanych funkcji, ich rozmiesz-
czenie przestrzenne, jak również zagospodarowanie niezbędne do ich właściwego 
wykonywania. Przestrzeń, w której krzyżują się rozmaite, niejednokrotnie sprzeczne 
interesy podmiotów rozwoju lokalnego, musi równocześnie spełniać podstawowe 
wymagania ładu decydującego o zewnętrznym i wewnętrznym wizerunku gminy.



73Śląskie studia Regionalne

Transformacja systemowa dokonująca się w naszym kraju, zwłaszcza zachodząca 
na obszarach aglomeracyjnych, wiązała się często z upadkiem lub ograniczeniem 
działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w schyłkowych branżach przemysłu. 
Wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie spowodowały, że problem ten wystąpił z siłą 
o wiele większą niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu w rozwiniętych krajach 
Europy Zachodniej. Jednym z głównych symptomów tego zjawiska jest wycofywanie 
się przemysłu z gospodarowania na dotychczas wykorzystywanych obszarach oraz 
opuszczanie obiektów wykorzystywanych na cele produkcyjne.

Wartość symboliczna terenów poprzemysłowych w mieście wynikać może z nastę-
pujących przesłanek:

• decydująca o organizacji i funkcjonowaniu społeczności lokalnej rola przedsię-
biorstwa działającego na danym terenie,

• historyczne znaczenie terenu dla rozwoju miasta, ale także dla rodzin i wcze-
śniejszych pokoleń,

• unikatowość architektury, tworzenie dominanty architektonicznej w przestrzeni 
miasta,

• historia, dramatyczne wydarzenia i legendy wiążące się z miejscem,
• interesujące położenie w krajobrazie miejskim, np. w sąsiedztwie rzeki lub 

innego akwenu.

Przyczyny powstania terenów poprzemysłowych mogą być bardzo różne. Do pod-
stawowych zaliczyć można:

• wejście branży w fazę schyłkową i wynikające z tego zmniejszenie popytu na 
wytwarzane produkty,

• istotna zmiana technologii, wprowadzenie nowych rozwiązań wymagających 
stworzenia nowych warunków i dostarczenia zasobów odmiennych od dotych-
czasowych,

• wyczerpanie miejscowych zasobów (głównie naturalnych), uniemożliwiające 
kontynuację dotychczasowego sposobu rozwoju, np. wyczerpanie złóż surow-
ców mineralnych,

• wejście w kolizję z innymi funkcjami realizowanymi na terenie gminy,
• brak zgody ze strony społeczności lokalnej na kontynuowanie dotychczasowej 

działalności, np. ze względów ekologicznych,
• zmiana uregulowań prawnych,
• indywidualne problemy podmiotu gospodarczego zajmującego się działalno-

ścią na danym terenie.
Każda z powyższych przyczyn może spowodować, że przedsiębiorstwo będzie 

zmuszone do ograniczenia swojej działalności, jej przeorientowania lub, w skrajnym 
przypadku nawet do jej zaprzestania. Oczywiście, w zależności od tego, jak głębokie 
konsekwencje staną się udziałem przedsiębiorstwa, zależy intensywność wystąpienia 
problemów związanych z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.
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Dla miast aglomeracji – w tym również górnośląskiej – zjawisko to stanowi 
w dalszym ciągu trudne wyzwanie, zarówno w kontekście rozwoju bieżącego, jak 
również w odniesieniu do ukształtowania procesów rozwojowych w sensie strate-
gicznym. Pozornie problem ten zamyka się w granicach pewnego obszaru, stano-
wiącego najczęściej stosunkowo niewielką część powierzchni gminy. W rzeczywistości 
jednak istnienie terenów poprzemysłowych może w dużej mierze decydować o stra-
tegicznym rozwoju gminy. Odpowiedź na ten problem musi zostać sformułowana 
w sposób holistyczny, przy uwzględnieniu całej złożoności problemów rozwoju lokal-
nego. Wycinkowe rozwiązania prowadzą bowiem najczęściej do nieefektywnego 
wykorzystania środków. 

Właściwa rewitalizacja terenów poprzemysłowych może w dużym stopniu 
wpłynąć na zrealizowanie wizji i strategicznych celów rozwoju gminy. Zjawiskiem 
nieodłącznie towarzyszącym procesom rozwojowym zachodzącym w gminie jest 
zmiana funkcji realizowanych w przestrzeni. Występowanie terenów poprzemysło-
wych oraz ich odpowiednie zagospodarowanie pozwala uzyskać szereg korzyści 
w  różnych polach strategicznego rozwoju gminy, przyczyniając się do złagodzenia 
lub zlikwidowania problemów w polach pozornie niezwiązanych z zagospodarowa-
niem przestrzennym.

Rozpatrując tereny poprzemysłowe jako przestrzenie symboliczne, wypada 
zwrócić uwagę, że niezagospodarowane tereny i obiekty poprzemysłowe pogarszają 
w radykalny sposób wizerunek gminy, stanowiąc tym samym jej strategiczną słabość 
i hamując jej rozwój. Opracowanie odpowiedniego sposobu zagospodarowania tych 
terenów może zadziałać jak istotny generator rozwoju lokalnego. Systemowa rewita-
lizacja terenów poprzemysłowych nie jest jednak możliwa bez aktywnej partycypacji 
gminy oraz podmiotów gospodarczych. Wszystkie te czynniki skłaniają do rozpatry-
wania problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych przy wykorzystaniu podej-
ścia strategicznego i w powiązaniu z treścią innych dokumentów strategicznych sfor-
mułowanych w gminie.

Dla gminy występowanie terenów poprzemysłowych stanowi istotny, wielokierun-
kowo oddziałujący problem. Powstanie oraz istnienie na terenie gminy niezagospoda-
rowanych, wymagających rewitalizacji terenów opuszczonych przez przemysł zwią-
zane jest między innymi z następującymi skutkami:

• pogorszenie wizerunku gminy, zależne od tego, jak usytuowane są tereny 
poprzemysłowe w stosunku do centralnych części gminy oraz jakie jest znacze-
nie terenów dla ładu przestrzennego gminy,

• negatywne oddziaływanie psychologiczne na społeczność lokalną, dla której 
tereny przemysłowe stanowiły pozytywne świadectwo gospodarczej przeszło-
ści, zaś na skutek procesów likwidacyjnych mogą stać się symbolem proble-
mów czy wręcz upadku gminy,

• marnotrawstwo majątku znajdującego się na terenach poprzemysłowych – 
wysoka, także symboliczna wartość obiektów, infrastruktury i wreszcie samego 
terenu, a z drugiej strony duże problemy z jego wykorzystaniem na inne niż 
dotychczas potrzeby,

• ograniczenie lub likwidacja działalności przez przemysł sprawiające, że część 
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zasobów gminy, ściśle wyspecjalizowana na potrzeby dotychczasowych rodza-
jów działalności, staje się zbędna (np. pracownicy o wąskich kwalifikacjach, 
infrastruktura, sieci transportu publicznego, itp.),

• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie powo-
dująca likwidację miejsc pracy i wzrost bezrobocia (a w ślad za tym możliwość 
pojawienia się patologii społecznych),

• pozostawienie przez przemysł terenu „bez gospodarza”, zdegradowanego 
pod względem środowiskowym i wymagającego rekultywacji.

Skala problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych jest bardzo duża, a pro-
blemy związane z realizacją działań rewitalizacyjnych napotykają na szereg barier. 
Główne typy barier sprowadzają się do:

• barier podmiotowo-prawnych, związanych z:
– dużą liczbą dysponentów prawnych oraz podmiotów użytkujących prze-

strzeń poddaną rewitalizacji, co generuje trudności w wypracowaniu jedno-
litej koncepcji rewitalizacji i zarządzaniu jej wdrożeniem;

– dystansowanie się wielu z wymienionych podmiotów, w tym także władz 
samorządowych od skomplikowanego i kosztownego problemu rewitali-
zacji oraz próby przerzucania odpowiedzialności za ten proces na innych; 
argument, że inne podmioty nie partycypują w przywracaniu warto-
ści terenów poprzemysłowych jest często używany jako alibi dla własnej 
pasywności w tym procesie;

• barier potencjału dotyczących: 
– dysproporcji pomiędzy skalą problemu a możliwościami, nie tylko finanso-

wymi, jego rozwiązania; sytuacja terenów poprzemysłowych jest najczęściej 
tak trudna, że skala koniecznych do poniesienia nakładów odstrasza przed 
zajęciem się tym problemem;

– konkurencji z innymi potrzebami lokalnymi; przyzwyczajenie do zdegrado-
wanej przestrzeni, oswajanie się władz lokalnych i mieszkańców z nega-
tywną sytuacją skłania do odkładania w czasie działań rewitalizacyjnych 
na rzecz rozwiązywania problemów bieżących, których waga wydaje się 
wysoka;

• bariery komparatywnej sprowadzającej się do niskiej atrakcyjności przestrzeni 
wymagających rewitalizacji w stosunku do terenów niezagospodarowanych; 
stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej jest łatwiejsze i tańsze 
w miejscu dotychczas niezagospodarowanym niż w miejscu zdegradowanym.

rewitalizacja terenów PoPrzemysłowych o znaczeniu symbolicznym

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych posiadających znaczenie symboliczne nie 
stanowi problemu, który mógłby być ograniczony wyłącznie do zagadnień zagospo-
darowania przestrzennego. Właściwa koncepcja rewitalizacji powinna zapewnić uzy-
skanie pozytywnych efektów w wielu dziedzinach takich jak:

• wzbogacenie funkcji realizowanych na obszarze gminy, zgodnie z interesami 
społeczności lokalnej,
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• wprowadzenie na teren gminy takich rodzajów działalności, które mają cha-
rakter wzrostowy i będą stanowiły podstawę dla budowy perspektywicznych 
podstaw rozwojowych,

• aktywizacja podmiotów rozwoju lokalnego wokół wypracowanej koncepcji 
rewitalizacji,

• napływ zewnętrznego kapitału, ludzi, idei,
• rozwój partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym,
• wzmocnienie i urozmaicenie struktur społecznych i gospodarczych w gminie,
• wzbogacenie sieci kooperacyjnych w gminie, 
• poprawa pozycji gminy w otoczeniu,
• zmiana wizerunku gminy i wprowadzenie do niego nowych pożądanych ele-

mentów,
• utworzenie nowych miejsc pracy,
• wprowadzenie i rozwój nowoczesnych technologii,
• polepszenie sytuacji ekologicznej poprzez rekultywację terenu oraz wybór 

rodzajów działalności nieinwazyjnych w stosunku do składowych środowiska 
naturalnego (w tym także ograniczenie uciążliwości hałasu),

• poprawa sytuacji ekonomicznej gminy i jej mieszkańców,
• poprawa ładu przestrzennego, wzbogacenie przestrzeni publicznej,
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiągnięta poprzez wybór właściwych 

form zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
Tworząc koncepcję rewitalizacji przestrzeni o charakterze symbolicznym, należy 

wziąć pod uwagę, że ich ponownym zagospodarowaniem zainteresowana jest duża 
liczba podmiotów. Niezbędne jest sporządzenie analizy podmiotowej pozwalającej 
na wypracowanie podstaw dla koncepcji rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 
Koncepcja taka we wstępnej fazie winna przybrać formę stosownej wizji. Sens wizji 
może być w tym przypadku rozumiany podobnie jak ma to miejsce w strategii. Wizja 
zagospodarowania danego terenu może być określona jako spójna, kompromisowa 
deklaracja, wypracowana przy współudziale wszystkich istotnych podmiotów rozwoju 
lokalnego. Odzwierciedla więc ona interesy, które są wiązane z danym terenem przez 
różne podmioty. Stanowi zapis antycypowanych stanów opisujących pożądaną przy-
szłość tego terenu. Treść wizji oraz siła z jaką akcentowane są jej zasadnicze elementy 
stanowią wypadkową następujących głównych czynników:

• wartości, dążenia i preferencje głównych aktorów rozwoju lokalnego (zwłaszcza 
te, które odnoszą się do perspektywicznych stanów); w sytuacji istnienia w gminie 
strategii rozwoju elementy te są rozpoznane i zapisane, wymagają jednak uszcze-
gółowienia i odrębnego potraktowania podmiotów, które są związane bezpo-
średnio z zagospodarowywanym terenem (np. jego obecnych dysponentów lub 
potencjalnych inwestorów) oraz posiadają niezbędne moce decyzyjne; 

• aktualna sytuacja zagospodarowywanego terenu zarówno w aspekcie 
zewnętrznym jak i wewnętrznym; wewnętrzna sytuacja może być rozumiana 
jako cechy terenu, a w sensie szerszym, jako występujące na obszarze gminy 
czynniki determinujące możliwości zagospodarowania terenu;
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• stopień dysharmonii pomiędzy podstawowymi aspiracjami społeczności lokal-
nej a funkcjami spełnianymi na zagospodarowywanym terenie i obserwowa-
nymi trendami rozwojowymi; bodźcem skłaniającym do rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych jest ostra rozbieżność pomiędzy ich stanem a preferen-
cjami gminy, jej budowanym wizerunkiem, oczekiwaniami aktorów rozwoju 
lokalnego, a wreszcie dążenie do zagospodarowania niewykorzystywanego 
majątku.

Formułowana wizja zagospodarowania nie powinna stanowić tylko prostego 
odwzorowania interesów poszczególnych grup nacisku, czy też sprowadzać się do 
powielania i pomnażania ilościowego dotychczasowego sposobu rozwoju tych 
terenów, ale powinna prowadzić przede wszystkim do wykreowania nowych warto-
ści. Wynika to z cech obszarów wymagających rewitalizacji, na których kontynuacja 
dotychczasowego sposobu rozwoju została wykluczona (głównie z przyczyn finan-
sowych i rynkowych). Wizja musi więc być kreatywna, jej wdrożenie powinno sprzy-
jać realizacji strategii sformułowanej na poziomie gminy, a równocześnie zachowana 
powinna być wartość symboliki związanej z tymi terenami.

Przywrócenie terenom poprzemysłowym ich wartości, w szczególności zacho-
wanie ich wartości symbolicznej, w wielopłaszczyznowy sposób wpływa na rozwój 
miasta. Należy zwrócić uwagę na następujące korzyści dla rewitalizowanych miast 
aglomeracji związane z procesem rewitalizacji:
1. podtrzymywanie charakteru krajobrazu w nawiązaniu do historycznego rozwoju 

miast aglomeracji,
2. stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych opierających swoją unikatowość 

na odmienności architektonicznej, specyfice historycznej, wyjątkowości i niepo-
wtarzalności wizerunku miejsca,

3. otwarcie nowych przestrzeni na realizację funkcji społeczno-gospodarczych, rekre-
acyjno-sportowych, kulturalno-rozrywkowych,

4. wyznaczenie nowych standardów inwestycyjnych,
5. przywrócenie wartości przyrodniczej miejsca, a przynajmniej wyeliminowanie 

zagrożeń o charakterze ekologicznym, 
6. poprawa wizerunku miasta zarówno związanego z wymiarem materialnym, jak 

i z wymiarem aktywności.
Rewitalizacja poprzemysłowych przestrzeni symbolicznych to coś więcej niż tylko 

pełna realizacja zasad rozwoju zrównoważonego. To odzyskiwanie przez miasto 
dotknięte kryzysem swojej witalności, to odbudowywanie dumy mieszkańców ze 
swojej małej ojczyzny, to wreszcie przywracanie tożsamości społeczności lokalnej 
poprzez zachowanie miejsc stanowiących dla wspólnoty miasta oś rozwoju i wspól-
nego działania.


