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Bez wątpienia można stwierdzić, że żyjemy w przestrzeni, na którą składają się 
elementy zarówno stałe, jak i zmienne. Ich odbiciem jest zagospodarowanie 
przestrzenne naszych miast. Przestrzeń pojmować możemy po prostu jako zbiór 
złączonych ze sobą elementów, jak i przez pryzmat naszego duchowego czy psy-
chologicznego postrzegania danego miejsca. Drugi aspekt ściśle nawiązuje do 
pojęcia genius loci, które umożliwia nam głębsze spojrzenie, zrozumienie oraz po-
czucie przestrzeni sercem i umysłem.

„Genius loci w swym pierwotnym, mitologicznym znaczeniu, był opiekunem, obrońcą, 
strażnikiem danego miejsca” (Grycel, 2010:95). Obecnie termin ten to wielowątkowa 
metafora, której znaczenie zależy od kontekstu. Ciężko go jednoznacznie zdefiniować, 
ale najczęściej łączy się z pewną aurą, atmosferą czy tożsamością danego miejsca. Ge-
nius loci to pojęcie, które jest wpisane w subiektywne postrzeganie danego miejsca, 
należy umieć dostrzec wartości miejsca i się na nie otworzyć. Pojęcie ducha miejsca 
rozumiane jest jako zespół cech, które nadają poszczególnym miejscom indywidualną 
jakość. Miejscami tymi mogą być obiekty, domy, miasta, ogrody, cały krajobraz.

Rozpoczynając rozważania nad tożsamością miasta, najpierw należy zastanowić 
się, czym jest tożsamość. Mając jej świadomość, człowiek jest w stanie zidenty-
fikować obraz własnej osoby na tle innych jednostek. W odniesieniu do społecz-
ności, tożsamość wyraża się świadomością wspólnych cech i poczuciem jedności. 
Niezależnie od kontekstu – jednostki, społeczności lub miasta – idea tożsamości 
jest zbliżona. Najważniejsza jest niepowtarzalność w porównaniu z innymi. Mó-
wiąc o tożsamości, można również odnieść się do przestrzeni stworzonych lub 
tworzonych obecnie przez ludzi. Wówczas może ona drzemać zarówno w archi-
tekturze, jak i w społeczności, która wokół danej przestrzeni jest skupiona.
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konfl ikt pomiędzy chęcią ochrony wszelkiego dziedzictwa a poszanowaniem, 
np.praw człowieka. Zapewne nie istnieje złoty środek, który zadowoliłby wszystkie 
zainteresowane strony. Z pewnością faktem jest, iż świat nieustannie się zmienia, 
a wraz z nim również kultura. Sama globalizacja wpływa na ujednolicanie się kul-
tury. Na pewno należy zachować jak najwięcej informacji i danych dla przyszłych 
pokoleń, równocześnie także pamiętać, że nie jest to jedyny sposób zabezpiecze-
nia dziedzictwa niematerialnego, a czynna ochrona i pielęgnacja tego dziedzictwa 
może przysłużyć się zarówno nam jak i przyszłym, a nawet na swój sposób prze-
szłym pokoleniom.

Drugim rdzeniem dziedzictwa kulturowego jest dziedzictwo materialne. Tworzą 
je obiekty ruchome (czyli te, które teoretycznie można przenosić, np. moneta czy 
pierścień) i nieruchome (czyli te, których teoretycznie przenieść się nie da, np. 
dworek, zamek, kościół) (Zarzycka, 2016). Innymi słowy, „materialne dziedzictwo 
kultury podzielone jest na nieruchome dziedzictwo, obejmujące budynki, które 
same mogą zawierać zainstalowaną sztukę oraz ruchome dziedzictwo obejmujące 
książki, dokumenty, dzieła sztuki, ruchome maszyny, ubrania i inne artefakty, które 
są uważane za godne zachowania na przyszłość. Należą do nich obiekty istotne 
dla archeologii, architektury, nauki i technologii o określonej kulturze” (Minerva, 
2020). Ponadto wyróżnić można dwa rodzaje dziedzictwa materialnego: dzie-
dzictwo naturalne i antropogeniczne. Dziedzictwo naturalne tworzą m.in. parki, 
krajobrazy, góry, zwierzęta, rośliny czy rzeki (Zarzycka, 2016). Dziedzictwo antro-
pogeniczne natomiast to wszystkie pozostałe elementy dziedzictwa materialnego 
nienależące do dziedzictwa naturalnego, np. zabytki, zespoły urbanistyczne i ar-
chitektoniczne, czyli dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, 
lub pozostałości po nich – w formie stanowisk archeologicznych (Murzyn, 2002).
Dziedzictwo antropogeniczne wraz z upływem czasu uzyskiwało większe znacze-
nie, a także stawało się liczniejsze od dziedzictwa naturalnego. Można do niego 
zaliczyć zarówno obiekty sakralne jak i świeckie (w tym: świątynie, pałace, zamki, 
kamienice, obwarowania i wiele innych). Ze względu na użytkowy i niezwiązany 
z kultem charakter obiektów świeckich, często doceniano ich walory kulturowe 
dopiero po upływie danego okresu. Warto dodać, że dziedzictwo świeckie to także 
obiekty na tyle codzienne, powszechne, że ich mnogość pozwoliła zachować i za-
bezpieczyć je do dziś, np. kamienice, układy urbanistyczne (które często różniły się 
od siebie, ale każda osada swój posiadała). Wiele obiektów, które obecnie uznane 
byłyby za część dziedzictwa kulturowego zostało zniszczonych wskutek wojen 
(Kila & Zeidler, 2013). Niektóre miejsca okazywały się na tyle ważne strategicznie, 
że sukcesywnie odbudowywano zniszczone struktury obronne.

Dziedzictwo kulturowe jest swego rodzaju „nośnikiem kultury” (Kobyliński, 2011), 
dzięki któremu cała kultura może ewoluować, rozwijać się i dostosowywać do 
zmieniającego się świata przy jednoczesnym zachowaniu pamięci o przeszłości 
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Przykład gminy miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Rola i aktywność 
gminy w zakresie 
ochrony środowiska 
a perspektywa jej 
mieszkańców

esej

Słowa kluczowe: Tomaszów Mazowiecki, partycypacja społeczna, ochrona środo-
wiska, budżet obywatelski, zadania gminy

Wprowadzenie

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku wprowadza pojęcie decen-
tralizacji władzy państwowej, tym samym czyniąc gminę podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego w Polsce. Gmina posiada obowiązek wykonywania 
zadań, które są niezastrzeżone dla pozostałych jednostek samorządu. Jednym 
z nich jest szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Ochrona środowiska to temat z pozoru prosty, lecz w praktyce wymaga uczest-
nictwa wielu aktorów, którzy wykorzystując dostępne narzędzia są w stanie 
realizować to zadanie w sposób efektywny. Rola władz nie powinna ograniczać 
się jedynie do tworzenia programów, planów i strategii czy realizowania inwestycji, 
ale również powinna rozciągać się na analizę potrzeb mieszkańców oraz współ-
pracę z nimi poprzez sprawdzone narzędzia, np.: konsultacje, budżet obywatelski, 
a także na stosowanie nowych rozwiązań w postaci ekoinnowacji.

Kamil Ziółkowski
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Tożsamość budowana jest przez niepowtarzalne cechy danego miejsca, tworząc 
obraz w świadomości ludzi, który zostaje zachowany i do którego później czę-
sto wracają i odwołują się w różnych sytuacjach. „Duch miejsca nie powinien 
być traktowany jedynie jako kategoria estetyczna, duchowa. Genius loci posiada 
również ekonomiczny wymiar. Miejsca o niepowtarzalnej atmosferze przycią-
gają, stają się ulubionymi miejscami spotkań, celem turystycznym i przynoszą 
tym samym dochody” (Pożarowszczyk, 2014:37). Duch miejsca wpływa zatem 
na jakość życia ludzi zarówno tych związanych z nim w sposób bezpośredni, jak 
i pośredni. Pierwsi charakteryzują się fizyczną bliskością danego miejsca, dru-
dzy mogą czuć przynależność do określonego kręgu kulturowego, co skutkuje 
także budowaniem poczucia tożsamości. Na jakość ducha miejsca składają się 
zarówno cechy fizyczne, które dostępne są dla naszych zmysłów, jak i znacze-
nia wynikające z przeszłości. Jednak to najczęściej historia miejsca wywołuje 
bardziej różnorodne i intensywne nastroje. „Nastrój zadumy, zachwytu, uczucie 
wzniosłości, tajemniczości a nawet grozy, gdy mamy świadomość zdarzeń przy-
krych a nawet przerażających, które się w danym miejscu rozegrały, a o których 
nie można zapomnieć” (Dąbrowska-Budziło, 2011:230).

Flagowy przykład uwypuklenia ge-
nius loci, wykorzystując do tego hi-
storię miejsca i całego miasta, z pew-
nością można znaleźć na terenie 
Łodzi.  Jest to miasto o specyficznej 
przeszłości, gdyż swój „złoty wiek” 
przypisuje dopiero na wiek XIX, kie-
dy to z małej osady w ciągu kilku-
dziesięciu lat zmieniło się w wielki 
ośrodek miejski. Zawdzięcza to zlo-
kalizowaniu na swoim terenie prze-
mysłu włókienniczego. Wówczas do 
miasta zaczęli napływać fabrykanci, 
a razem z nimi ludność robotnicza 
i kupcy. Przestrzeń zaczęły wypeł-
niać wielkie zakłady zajmujące się 
przemysłem tekstylnym i to właśnie 
one stały się jednym z wyraźniej-
szych symboli Łodzi przemysłowej.

Fotografia 1. Brama wejściowa Manufaktury

Źródło: archiwum własne.
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Jednym z największych kompleksów włókienniczych na terenie miasta była fa-
bryka Izraela Poznańskiego. Obecnie na tym obszarze znajduje się centrum 
handlowo-usługowe Manufaktura w Łodzi (Hanzl, 2008). Przekraczając bramę 
wejściową dawnego zakładu Poznańskiego (fot. 1), przechodniów przepełnia 
uczucie przyjemnego obcowania z historią i tradycją, która została zachowana 
i uszanowana. Na terenie kompleksu w niezmienionym kształcie zostały zacho-
wane także inne budynki dawnej fabryki, takie jak przędzalnia (fot. 2), w której 
obecnie znajduje się hotel Vienna House Andel’s oraz elektrownia (fot. 3), będąca 
dziś miejscem lokali użytkowych. Podtrzymanie łódzkiej, czyli pofabrycznej toż-
samości, z pewnością stało się sukcesem, który dostarcza korzyści nie tylko samej 
Manufakturze, ale również i miastu, gdyż Manufaktura stała się ikoną Łodzi. Prze-
bywając na terenie Manufaktury można poczuć nie tylko genius loci samej fabryki, 
ale i całego miasta.

Fotografia 2. Budynek dawnej przędzalni

Źródło: archiwum własne.

Kolejnym przykładem, gdzie genius loci istnieje dzięki bogatej przeszłości miejsca, 
jest malowniczy Żyrardów położony niedaleko Warszawy. Jego historia sięga roku 
1829, kiedy doszło do zawiązania spółki, której celem miało być wykorzystanie 
tutejszych korzystnych warunków do uprawy lnu i uruchomienie fabryki lniar-
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Fotografia 3. Budynek dawnej elektrowni

Źródło: archiwum własne.

skiej zajmującej się rozwojem mechanicznego przędzenia na maszynach. Budowę 
tkalni ręcznej i przędzalni mechanicznej rozpoczęto z początkiem roku 1830. Pro-
dukcja lnu i powstanie zakładów przyczyniło się do przekształcenia Żyrardowa 
w wyjątkową na skalę europejską osadę fabryczną, w całości pobudowaną z cha-
rakterystycznej, nieotynkowanej, czerwonej cegły.

Żyrardów był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, m.in. powstania 
listopadowego, które utrudniło prace nad fabryką, pierwszego strajku powszech-
nego na ziemiach polskich, zwanego Strajkiem Szpularek, czy I wojny światowej, 
która przyczyniła się do zamknięcia fabryk i zniszczenia ważniejszych części za-
budowań przemysłowych.
Bez wątpienia w Żyrardowie panuje nietypowy klimat. To miejsce, w którym można 
poczuć ducha industrializmu, który miesza się z nowoczesnością. W dawnej 
Starej Przędzalni mieszczą się obecnie Lofty de Girarda z hotelem i luksusowymi 
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apartamentami (fot. 4). Parter obiektu natomiast zajęty jest przez lokale usługowe 
i sklepy. To tutaj, po starannej rewitalizacji, połączone zostały funkcje mieszkalne, 
handlowe, kulturalne i usługowe. Adaptacja obiektów pofabrycznych, przesiąk-
niętych historią, przyczyniła się do odzyskania ich pierwotnego, imponującego 
wyglądu. Obecnie można podziwiać Zabytkową Osadę Fabryczną w prawie nie-
zmienionym stanie (fot. 5). Co ciekawe, jest ona jedynym, w pełni zachowanym, 
dziewiętnastowiecznym układem urbanistycznym w Europie (Józefecki, b.d.). Ży-
rardów jest miejscem, do którego ludzie chętnie wracają.

Fotografia 4. Lofty de Girarda

Źródło: archiwum własne.

Nie jest też powiedziane, że pierwotne cechy przypisane do danego miejsca zostają 
z nim na zawsze. Przestrzeń i ludzie zmieniają się cały czas, zatem i duch miejsca 
może ulec przewartościowaniu. Ważne jednak, aby przy przekształceniu przestrze-
ni, nie zniszczyć jej indywidualnej osobowości, która ze zwykłego fragmentu świa-
ta tworzy wyjątkowe miejsce dające możliwość niepowtarzalnych odczuć, wrażeń 
i doświadczeń. Globalizacja i ściśle powiązana z nią unifikacja przestrzeni staje się 
wielkim zagrożeniem dla genius loci. Wszystko staje się podobne, coraz ciężej zoba-
czyć cechy, które decydują o indywidualnym wizerunku przestrzeni. Podobieństwo 



36

niszczy wyjątkowość, a to może być destruktywne dla tożsamości miasta. Wówczas 
można stracić, i to bezpowrotnie, markę miasta. Znalezienie, uwidocznienie i utrzy-
manie tych cech jest równoznaczne z sukcesem.

Bibliografia: 

Dąbrowska-Budziło, K. (2011). Genius loci, jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobra-
zu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, (15), 227-235. 

Grycel, J. (2010). Duch miejsca odczytany na nowo. Czasopismo Techniczne. Architektura, (107), 95-99.

Hanzl, M. (2008.12). Manufaktura Łódź - genius loci a komercyjna wartość przestrzeni publicznej. [w:] 
P. Lorens, E. Ratajczyk-Piątkowska (red.), Komercjalizacja przestrzeni – Charakterystyka Zjawiska. 
Warszawa: Urbanista, 202-215.

Józefecki, M. (b.d). Żyrardów. XIX-wieczna Zabytkowa Osada Fabryczna. Data dostępu 2021.01.16 
ze źródła: https://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/zyrardow_xix_wieczna_zabytko-
wa_osada_fabryczna

Pożarowszczyk, M. (2014). Identyfikacja Genius loci – krok w stronę piękna. Metropolitan. Przegląd 
Naukowy, 1(1), 28-39.

Fotografia 5. Fragment Zabytkowej Osady Fabrycznej

Źródło: archiwum własne.

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1897-6271-czasopismo_techniczne__architektura

	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.30j0zll
	_GoBack
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack

