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WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH NA CELE TURYSTYKI 

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie danych literatury dotyczącej wykorzy-
stania wybranych zrewitalizowanych obiektów poindustrialnych i wykazanie 
ich ogromnej wartości dla zachowania dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. 
Przeznaczenie tych obiektów na potrzeby zagospodarowania turystycznego 
jest szansą dla rozwijania i popularności turystyki, a  szczególnie turystyki 
kulturowej, miejskiej i biznesowej.

Słowa kluczowe: obiekty poindustrialne, dziedzictwo kulturowe, turystyka 
kulturowa. turystyka biznesowa.
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Wstęp

XX wiek to okres dynamicznego rozwoju metod i  technik naprawczych 
środowiska przyrodniczego wynikających z konieczności zahamowania jego 
degradacji przez działalność przemysłową i wydobywczą. Wskutek antropo-
presji zmianom uległ krajobraz naturalny wielu regionów, przy jednoczesnej 
dewastacji litosfery, pedosfery, hydrosfery oraz szaty roślinnej, w wyniku czego 
ukształtował się krajobraz kulturowy. Podstawą defi niowania krajobrazu kul-
turowego było uchwycenie sensu i  rezultatów działania człowieka w rzeczy-
wistości przyrodniczej (Myga-Piątek 2010, s. 71–77). Współcześnie krajobraz 
kulturowy pojmowany jest jako forma dziedzictwa, wynik spuścizny działal-
ności wielu pokoleń na poszczególnych etapach rozwoju, pozostawiających 
obraz swojej epoki. Industrializacja i działalność wydobywcza wywarła piętno 
na pierwotnym, naturalnym krajobrazie tworząc krajobraz kulturowy jako 
świadectwo działalności człowieka. Na obszarach przemysłowych powstał 
charakterystyczny dla nich krajobraz kultury poprzemysłowej, który jest świa-
dectwem rozwoju cywilizacji. Koniecznością i nakazem chwili stała się naprawa 
środowiska przyrodniczego na obszarach poindustrialnych. Metody i techniki 
działań naprawczych ulegały ewolucji od początkowo przyjętego zagospoda-
rowania na cele przyrodnicze i rolnicze do dziś aktualnego zagospodarowania 
leśnego, a od przełomu lat 50. i 60. minionego wieku wykorzystania na cele 
turystyczne i rekreacyjne (Maciak 2003). W wielu krajach świata uznano, że po-
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zostawienie krajobrazu przemysłowego jest świadectwem dziedzictwa i kultury 
minionych epok, a jedynie od inwencji i kreatywności współczesnych zależą 
najlepsze rozwiązania. Dziedzictwo przemysłowe, jako składowa dziedzictwa 
kulturowego, staje się nośnikiem wartości ponadczasowych, historycznych, 
architektonicznych, naukowych, a także estetycznych. Obiekty poindustrialnej 
infrastruktury są ważnym elementem tego dzieła. Ich autentyczność tworzy 
swoisty krajobraz kulturowy, pobudza wrażliwość poznawczą współczesnych 
ludzi, a więc jest nieocenioną wartością dla rozwoju turystyki. 

Przegląd wybranych obiektów poindustrialnych

Obiekty poindustrialne znajdują się na obszarze wielu krajów świata. W Eu-
ropie ich liczba jest wynikiem poziomu industrializacji. W Wielkiej Brytanii, 
kraju, w  którym rozwinął się wielki przemysł, najszybciej spostrzeżono ne-
gatywne skutki tej działalności dla środowiska przyrodniczego. Najwcześniej 
w Europie rozpoczęto intensywne procesy naprawcze przez restrukturyzację 
zakładów przemysłowych, jak również likwidację niektórych z nich przy jed-
noczesnej dbałości o zachowanie i ochronę dziedzictwa przemysłowego. Lata 
70. XX wieku to okres różnorakich działań rewitalizacyjnych obszarów poin-
dustrialnych. Uznano, że najbardziej prawidłowym, docelowym zagospodaro-
waniem tych terenów jest adaptacja do szeroko rozumianych współczesnych 
potrzeb. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
w tym przemysłowego. Przyjęto, że właściwym docelowym zagospodarowa-
niem jest przeznaczenie ich na cele prezentacji kultury materialnej regionu 
i  przystosowanie na potrzeby turystyki. W  literaturze fachowej (Jędrysiak 
2008, s. 152; Rostański 2000, s. 81–86) najczęściej są przywoływane przykłady 
świadczące o właściwym wyborze metody zagospodarowania, będące wzorem 
do naśladowania przez inne kraje. Do przykładów tych należy zaliczyć obiekty 
poindustrialne w Wielkiej Brytanii: 
– kopalnię węgla kamiennego “Caphouse” w Yorkshire, w której otworzone 

zostało Angielskie Narodowe Muzeum Górnictwa;
– skansen “Blists Hill Open Air Museum” obrazujący wiktoriańską wioskę 

górniczą;
– Park Miejskiego Dziedzictwa w Manchesterze, na którego terenie powstało 

Muzeum Nauki i Przemysłu, jak również został zrewaloryzowany układ 
urbanistyczny, a sieć kanałów i doków przeznaczono na turystyczne trasy 
żeglugowe;

– “Albert Dock” w Liverpoolu, w którym utworzono Muzeum Morskie, Tate 
Gallery, a także Centrum Th e Beatles oraz liczne studia telewizyjne (Jędry-
siak 2011).
Kolejnym krajem, w którym spuścizna poprzemysłowa została uznana za 

niezwykle ważne dziedzictwo kultury są Niemcy. Jak podają liczni autorzy 
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(za Jędrysiakiem 2011), uznano, że zarówno duże obszary poprzemysłowe, jak 
i małe obiekty przemysłowe winny być rewitalizowane. Potentat przemysłowy 
Zagłębie Ruhry podjęło szeroko zakrojone przedsięwzięcia rewitalizacji, mające 
na celu przeobrażenie regionu w krajobraz kulturowy. Ogromne koszty tej in-
westycji nie stały się przeszkodą jej realizacji, gdyż idea zachowania krajobrazu 
kulturowego poindustrialnego stała się najwyższym nakazem. Na ten cel prze-
znaczano rządowe fundusze pochodzące ze źródeł Unii Europejskiej, a także 
prywatnego sponsoringu. Tak więc IBA-Emscherpark w Zagłębiu Ruhry stał 
się faktem. Znanym przedsięwzięciem rewitalizacji obszarów poindustrial-
nych jest również zrealizowany w Saksonii projekt ”Industrielles Gartenreich” 
(Jędrysiak 2008). Wielu autorów podaje znane na całym świecie inne obiekty 
poindustrialne (Jędrysiak 2008; Rostański 2000), takie jak: 
– Kopalnia “Zollverein” w Essen, która w 2002 roku została wpisana na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO;
– Huta Th yssena w Duisburgu, którą przekształcono w North Th eatre;
– Maximillianpark w Hamm który jest obiektem poindustrialnym przekształ-

conym na sale koncertowe, kluby rozrywkowe i bazę gastronomiczną.
Inne kraje Europy, np. Francja dołączyły do programu rewitalizacji obiek-

tów poprzemysłowych znacznie później, bo dopiero w  latach 80. ubiegłego 
stulecia. Najbardziej znane w świecie są francuskie zabytki techniki znajdujące 
się w  Paryżu – wieża Eiffl  a i  budynek dawnego dworca kolejowego i  hotelu 
d,Orsay, w  którym utworzono Muzeum Sztuki (Jędrysiak 2011). Powstało 
również wiele zrewitalizowanych obiektów w  innych regionach Francji. Do 
przykładów cytowanych w literaturze, jako prekursorskie osiągnięcia w krajach 
Europy, zaliczana jest kopalnia “Blegny Mines” w Belgii. Zbudowano tam Park 
Turystyczny “Blegny Mines” oraz centrum sportowo-rekreacyjne wraz z ho-
telem. Wykorzystano także infrastrukturę kolejową kopalni do przewożenia 
turystów, a  podziemne wyrobiska przystosowano do zwiedzania (Jędrysiak 
2011). Turystom z całego świata znane są słynne siedemnastowieczne holen-
derskie wiatraki, które niegdyś służyły, między innymi, do osuszania polderów, 
a obecnie są zabytkowymi perełkami. 

Idea rewitalizacji obiektów poprzemysłowych objęła całą Europę i znalazła 
entuzjastów tego przedsięwzięcia w krajach niemających tradycji przemysło-
wych. Przykładem takiego działania może być Katalonia, która, jako jedyny 
region uprzemysłowiony Hiszpanii, utworzyła dla celów promocji turystyki 
industrialnej Muzeum Nauki i Techniki (Jędrysiak 2011). 

Przyjęcie koncepcji turystyki kulturowej na bazie obiektów poprzemy-
słowych skutkuje coraz lepszymi rozwiązaniami. Dynamicznie rozwija się 
współpraca międzynarodowa, wymieniane są doświadczenia, dyskutowane 
rozwiązania i uzgodnienia priorytetów w zakresie działalności ochrony spu-
ścizny przemysłowej. Już w pierwszym okresie tworzenia turystyki kulturowej 
poindustrialnej, w 1973 roku w Wielkiej Brytanii odbyła się międzynarodowa 
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konferencja z udziałem państw Europy, USA i Kanady, której celem było upo-
wszechnienie rozwiązań w tym zakresie. Powołano Międzynarodową Komi-
sję Konserwacji Spuścizny Przemysłowej (Jędrysiak 2011). W  1978 roku, po 
pięciu latach od pierwszego międzynarodowego spotkania, został powołany 
Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH 
(Th e International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) 
obejmujący 42 kraje na wszystkich kontynentach. Jak podkreśla T. Jędrysiak, 
jednym ze współzałożycieli był polski naukowiec, prof. Jan Pazdur. Członkowie 
TICCIH przyjęli defi nicję dziedzictwa przemysłowego: „dziedzictwo przemy-
słowe składa się z pozostałości kultury przemysłowej, które posiadają wartości 
historyczne, technologiczne, społeczne, architektoniczne i  naukowe. Na te 
pozostałości składają się budynki, maszyny, warsztaty, fabryki, kopalnie oraz 
miejsca do przerobu i oczyszczania, magazyny i składy, miejsca wytwarzania, 
przesyłu i użycia energii, transport i cała jego infrastruktura, a ponadto miejsca 
związane z działalnością społeczną związaną z przemysłem, takimi jak miesz-
kalnictwo, praktyki religijne czy edukacyjne” (Jędrysiak 2011, s. 28). Obecnie 
w Komitecie działa liczne grono naukowców polskich. W 1988 roku TICCIH 
wpisano w  Polsce do rejestru organizacji pozarządowych w  Ministerstwie 
Kultury. Realizowana jest współpraca z Ministerstwem Kultury, Generalnym 
Konserwatorem Zabytków, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT, jak również z Polskim Towarzystwem Historii i Techniki. Godny pod-
kreślenia jest fakt zawarcia porozumienia o współpracy z Polską Organizacją 
Turystyczną. Podjęto cenną inicjatywę, której celem jest opracowanie atlasu 
dziedzictwa przemysłowego dla poszczególnych regionów Polski. 

Turystyka kulturowa dynamicznie rozwija się w skali międzynarodowej. 
Kraje Europy doceniają kierunek wykorzystania terenów poprzemysłowych 
na cele turystyki kulturowej, czego dowodem było powołanie Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage – 
ERIH), do którego włączony został obszar Śląska. Obecny projekt obejmuje 23 
państwa, w tym Polskę. W ramach tego projektu powstają lokalne narodowe 
szlaki dziedzictwa przemysłowego. Na terenie Śląska utworzono cztery szlaki: 
Szlak Początków Hutnictwa, Szlak Historii Górnictwa, Szlak Osiedli Patronac-
kich i Szlak Zabytków Techniki (Kaczmarska, Przybyłka 2010, s. 215). Kolejne 
regiony Polski podejmują tę inicjatywę tworząc szlaki na swych terenach.

Należy zaakcentować, że działalność tego typu wymaga znacznych środ-
ków fi nansowych. Projekty te uzyskują wsparcie Unii Europejskiej, bowiem 
zgodnie z polityką Unii Europejskiej należy zachować różnorodność kultur 
krajów członkowskich (Bąk 2007). Przykładem takiego działania był program 
RAPHAEL realizowany w latach 1997–1999, a także projekt na rzecz turysty-
ki na obszarach zurbanizowanych. W ramach projektu wspierane były inicja-
tywy pod wiodącymi hasłami – „Europejskie Miasto Kultury” i „Europejski 
Miesiąc Kultury”. Tak więc spuścizna poindustrialna stała się atrakcyjnym 
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elementem rozwoju turystyki miejskiej obok turystyki kulturowej. Organiza-
torzy przedsięwzięć na rzecz turystyki kulturowej i miejskiej muszą brać pod 
uwagę jakość i stan środowiska przyrodniczego we wszystkich jego aspektach, 
a  także konieczność przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, jak 
również wykonywania zagospodarowania turystycznego zgodnie z przepisa-
mi legislacyjnymi Unii Europejskiej. Komisja Wspólnoty Europejskiej pod-
kreśla konieczność przestrzegania przez kraje członkowskie zachowania zasad 
prawa międzynarodowego dotyczącego turystyki zdolnej do przetrwania 
(Bąk 2007). Mając powyższe na uwadze, strony zainteresowane rozwijaniem 
turystyki kulturowej i miejskiej na terenie Polski są zobowiązane do działań 
koordynacyjnych w  tym zakresie. Inicjatywy promujące obiekty poindu-
strialne w obrębie miast są atutem w rozwijaniu i upowszechnianiu turystyki 
miejskiej. Należy wziąć pod uwagę fakt, że formy i kierunki postępowania 
w ramach rekultywacji bądź rewitalizacji terenów poprzemysłowych mogą 
być różne i wybór sposobu rewitalizacji zależy od stanu degradacji środo-
wiska, akceptacji społeczności lokalnej, a także możliwości ekonomicznych. 
Dominujące w  przeszłości kierunki zagospodarowania, takie jak zagospo-
darowanie rolnicze, odchodzą w przeszłość, a zagospodarowanie leśne jest 
w znacznej mierze uzupełniane lub wypierane przez starania utrzymania kra-
jobrazu przemysłowego (Porębska 2005). Koncepcja utrzymania krajobrazu 
przemysłowego z równoczesnym wykorzystaniem infrastruktury pozostałej 
po działalności przemysłowej, np. hal fabrycznych, dróg dojazdowych, komi-
nów, sztolni itp. staje się coraz bardziej popularna. Zgodnie z tą koncepcją, 
przy znacznie mniejszych nakładach fi nansowych, można zagospodarować 
przyrodniczo powierzchnie niezurbanizowane, a obiekty infrastruktury po-
przemysłowej wykorzystać praktycznie na różne cele. Najczęściej są to punkty 
widokowe, ścianki wspinaczkowe, elementy artystycznej zabudowy itp. Hale 
poindustrialne przeznaczane są na cele zagospodarowania turystycznego np. 
bazę gastronomiczną i uzupełniającą.

Przykładami takich rozwiązań poza granicami Polski są (Rostański 2000):
– Skansen przemysłowy w Dudley (Anglia), w którym zachowano i odre-

staurowano miasteczko przemysłowe z pokazem codziennego życia osady 
przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku;

– Park Krajobrazowy Duisburg North (Zagłębie Ruhry) urządzone na terenie 
poprzemysłowym dawnych zakładów metalurgicznych. Atrakcją dla tury-
stów jest wysoki piec wytopu rudy metalu, a obecnie punkt widokowy. Hale 
hutnicze przystosowano na cele imprez muzycznych, jak również elegancką 
część gastronomiczną;

– Wieża widokowa w Bottrop – “Tretraeder” w Zagłębiu Ruhry usytuowana 
na szczycie hałdy pogórniczej co umożliwia oglądanie panoramy Zagłębia 
Ruhry. Ciekawostką dla turystów jest otoczenie wieży zabytkowym kamie-
niem poeksploatacyjnym, na którym nie rozwija się roślinność.
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Rostański (2000) zwraca uwagę na ogromne wartości kulturowe starych 
polskich niewielkich zakładów przemysłowych, takich jak cegielnie, piece 
wytapiania rudy, papiernie itp. świadczące o rozwoju cywilizacyjnym regionu, 
które można przystosować do nowych funkcji popularyzujących turystykę 
kulturową. Branża turystyczna, jako benefi cjent szeroko zakrojonych inicjatyw 
w ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, włącza się bardzo aktywnie 
w realizację i wdrażanie podjętych działań. W 2008 roku w Zabrzu powstało 
Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Prze-
mysłowym dla Turystyki. Centrum zostało powołane dnia 4 września 2008 
roku i miało siedzibę w Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”. W styczniu 2009 
roku patronat honorowy nad działalnością Centrum objęła Polska Organizacja 
Turystyczna. Od kwietnia 2013 roku jest częścią Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu, którego wiodącymi obiektami są Kopalnia „Guido” i sztolnia 
„Królowa Luiza”1. Od początku działalności Centrum wykorzystuje zagranicz-
ne i krajowe doświadczenia w szeroko pojętej dziedzinie turystyki kulturowej, 
obejmującej swym zasięgiem różnorakie formy działalności przemysłowej, 
kultury przemysłowej oraz archeologii przemysłowej. Centrum działa na rzecz 
promocji turystyki dziedzictwa przemysłowego, jest kuźnią cennych inicjatyw 
na rzecz ochrony zabytków poindustrialnych i ich turystycznej promocji. Świa-
towa Organizacja Turystyki pełni bardzo istotną rolę w  kreowaniu nowych 
inicjatyw, a  także w  organizowaniu międzynarodowych konferencji. Ma to 
przełożenie na turystyczną promocję zabytkowych obiektów poindustrial-
nych. Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem 
Przemysłowym dla Turystyki może się szczycić wszechstronną działalnością 
i ewidentnymi sukcesami. To właśnie tutaj opracowano listę Światowego Dzie-
dzictwa Przemysłowego dla Turystyki. Centrum ma własną stronę internetową, 
co pozwala na nieustanną analizę i wzbogacanie umieszczanych treści. War-
tościowym elementem Centrum jest otwartość na współpracę z instytucjami 
zagranicznymi, a także współpracę z Radą Europy. Niebagatelnym elementem 
szeroko zakrojonej działalności Centrum jest edukacja i  upowszechnianie 
wiedzy o dziedzictwie kulturowym2. 

Intensywna gospodarka przemysłowa i wydobycie surowców mineralnych 
pozostawiły bardzo dużo obszarów zdegradowanych i urządzeń infrastruktury, 
które całkowicie zmieniły krajobraz naturalny regionu i stanowiły trudny pro-
blem do rozwiązania. Obiekty poprzemysłowe, w zależności od kraju, znacznie 
się różnią między sobą i mają odmienny charakter, co jest również ważnym 
powodem ich zachowania od zapomnienia i zainteresowania nimi branży tu-
rystycznej. Utrzymanie krajobrazu poindustrialnego pozwala na przekazanie 
potomnym zróżnicowań potencjału industrializacji w poszczególnych krajach 
Europy. Polska, w  porównaniu z  krajami wysoko uprzemysłowionymi np. 

1 http://www.ihtourism.pl [dostęp: 18.08.2015].
2 http://www.ihtourism.pl [dostęp: 13.08.2015].
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Wielką Brytanią i Niemcami, ma znacznie mniej obiektów poindustrialnych, 
co jest dodatkowym powodem starannego przystosowywania ich do nowych 
funkcji z zachowaniem historycznej wartości i dziedzictwa kultury materialnej 
i duchowej. W najbardziej uprzemysłowionym rejonie Polski, jakim jest Śląsk, 
w  rejestrze zabytków znajdują się 62 obiekty i  zespoły zabytków przemysłu 
i techniki, 15 zespołów węgla kamiennego oraz rud srebra, 13 zespołów hutnic-
twa i kuźnictwa żelaza, cynku, ołowiu oraz szkła. Około 30% pozycji zostało 
wpisanych do 2000 roku do Państwowego Rejestru Zabytków, a  kolejne są 
dodawane. Świadczy to o wzrastającej wadze wartości w kulturze narodowej 
zabytków przemysłu (Porębska 2005).

Wszystkie obiekty należące do różnych branż przemysłu rozmieszczone 
na obszarze całego kraju są godne ochrony i dostosowywania do aktualnych 
potrzeb wzbogacających turystykę kulturową. Do najczęściej opisywanych 
obiektów poindustrialnych w Polsce należą:
– Kopalnia soli w Wieliczce, jedna z największych atrakcji turystycznych 

w Polsce. W 1976 roku została umieszczona przez UNESCO na pierwszej 
liście Światowego Dziedzictwa. W 2007 roku w plebiscycie Rzeczpospolitej 
została uznana za jeden z siedmiu cudów Polski3. 

– Skansen górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu, założony na terenie XVIII-
-wiecznej kopalni, został wpisany w 1973 roku na listę zabytków poprze-
mysłowych. Prezentuje rozwój górnictwa od momentu powstania do 
współczesności. Turyści mogą uczestniczyć w  pokazie pracy głównego 
zabytku skansenu jakim jest parowa maszyna wyciągowa wyprodukowana 
w 1915 roku. Z platformy wieży szybowej o wysokości 25 metrów można 
oglądać panoramę Zabrza i okolic. Ciekawostką jest sztolnia z korytarzami 
podziemnymi długości 1560 metrów schodząca do głębokości 35 metrów. 
Zwiedzający mogą uczestniczyć w pokazie pracy struga, kombajnu ściano-
wego i chodnikowego (Jędrysiak 2011); 

– Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” to jeden z najbardziej 
popularnych obiektów poindustrialnych. Zwiedzającym udostępniane są 
chodniki na kilku poziomach z wystawą ukazującą postęp rozwoju pracy 
górniczej od początkowych sposobów wydobycia do współczesnych (Ję-
drysiak 2011). Częstochowa znana głównie z kultu religijnego na Jasnej 
Górze, ma również osiągnięcia z  zakresu kulturowej turystyki, bowiem 
znajduje się tutaj Muzeum Historii Kolei urządzone w budynku dworca 
kolejowego Częstochowa Stradom. Otwarcie nastąpiło w 2001 roku. Pre-
zentowana jest ekspozycja obejmująca szeroki zakres wyposażenia kolei np.: 
lampy kolejowe, tabliczki z lokomotyw i wagonów, szafy biletowe, mundury 
kolejarskie, a  także szeroki zbiór dokumentów dotyczących transportu4. 
Kolejnym obiektem promującym historię kolejnictwa jest Zabytkowa Stacja 

3 http://www.kopalnia.pl [dostęp: 13.08.2015].
4 http://www.museo.pl [dostęp: 18.08.2015].
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Kolei Wąskotorowej w Rudach. Ciekawostką turystyczną jest możliwość 
przejażdżki zabytkową kolejką na trasie Rudy-Paproć5. 
Elementy poznawcze historii są bardzo cenione przez turystów, czego do-

wodem jest popularność zwiedzania Wieży Radiostacji w Gliwicach. Na uwagę 
zasługuje jej forma architektoniczna przypominającą Wieżę Eiffl  a w Paryżu. 
Radiostacja w  Gliwicach ma unikalną konstrukcję drewnianą z  mosiężny-
mi połączeniami. Ta historycznie ważna konstrukcja odegrała pamiętną rolę 
w II wojnie światowej (Kaczmarska, Przybyłka 2010). Wymienione przykłady 
świadczą, że zabytkowe obiekty zyskują nowe funkcje, utrwalają przeszłość, 
przekazując obecnym i przyszłym pokoleniom ogromne dobro kulturowe. Ich 
wykorzystanie na cele turystyki kulturowej obejmuje coraz większy zasięg na 
obszarze Polski. Realizowane są projekty rewitalizacji obiektów poindustrial-
nych nie tylko na terenach typowo przemysłowych, takich jak Śląsk, lecz także 
na nowych obszarach, m.in. pozostałościach po przemyśle włókienniczym, gar-
barskim, spożywczym rozmieszczonych na obszarze całej Polski. Przykładów 
tego typu działalności jest coraz więcej i nie sposób nawet skrótowo ich opisać. 
Warto podkreślić, że inwestycje rewitalizacyjne obiektów poprzemysłowych 
są wykonywane również na terenach niemających typowego charakteru prze-
mysłowego. Część zabytków zachowała się niemal w całości po zakończeniu 
produkcji, co ułatwia ich przystosowanie na cele turystyki kulturowej. 

Prezentując obiekty poindustrialne o  wielkim znaczeniu dla rozwijania 
dziedzictwa kulturowego nie sposób pominąć Muzeum Powstania Warszaw-
skiego usytuowanego w  dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w  War-
szawie. Muzeum zostało otwarte dla uczczenia 60. rocznicy Powstania War-
szawskiego i oddania hołdu tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną 
Ojczyznę i jej Stolicę. Muzeum zgromadziło już ponad 30 tysięcy eksponatów 
i  zwiedziło je ponad 4,6 miliona osób6. Adaptowanie różnorakich obiektów 
poprzemysłowych na cele turystyki kulturowej staje się obowiązkiem upamięt-
nienia dziedzictwa kulturowego Polski. Do tego dzieła dołączają się kolejne 
regiony Polski, np. woj. mazowieckie, które nie jest typowym obszarem po-
przemysłowym, to jednak ze względu na centralne położenie w kraju i stolicę 
jest bogate w różnego typu obiekty poindustrialne. Znane są liczne zakłady 
przemysłowe zarówno w samej Warszawie, jak również w mniejszych miastach 
województwa, np. w Żyrardowie. Z Raportu o Społecznym i Kulturowym Wy-
miarze Rewitalizacji Zabytkowych Obiektów Poindustrialnych na Mazowszu 
wynika, że cały obszar woj. mazowieckiego jest w centrum zainteresowania 
rewitalizacją zdegradowanych obiektów industrialnych na cele kulturowe, ar-
tystyczne i biznesowe. Autorzy Raportu objęli badaniami część z tych obiektów, 
których ogólna liczba, jak podają, w roku 2007 wynosiła 238. Rejestr zabytków 
dynamicznie wzrasta i ich stan na 31 grudnia 2014 roku obejmuje 285 zabyt-

5 http://www.kolejkarudy.pl [dostęp:18.08.2015].
6 http://www.1944.pl [dostęp: 18.08.2015].
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ków na Mazowszu (Kaprowski et al. 2008). Do dzieła przystosowania terenów 
poprzemysłowych na cele turystyki kulturowej włączają się także miejscowości 
o charakterze uzdrowiskowym. Spektakularnym przykładem może być Stara 
Papiernia w Konstancinie-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim woj. mazowiec-
kiego. Stara Papiernia w  Konstancinie-Jeziorna jest jednym z  najstarszych 
obiektów tego typu, bowiem działalność jej sięga 1760 roku i  nosiła wtedy 
nazwę „Królewska Fabryka Papieru”. Na wyprodukowanym przez nią papie-
rze zostały spisane dokumenty Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3. Maja7. 
W 1958 roku (decyzja Nr 1040/149) doczekała się wpisu do rejestru zabytków. 
W  1984 roku pożar spowodował zniszczenie jego części. W  2000 roku roz-
poczęły się prace odbudowy, które ukończono w 2002 roku i oddano zabytek 
do użytku. Obecnie jest to Centrum Handlowe ze wspaniałym drewnianym 
tarasem łączącym Centrum z otaczającą przestrzenią o wielofunkcyjnych ce-
chach uwzględniających funkcje handlowe, ale przede wszystkim turystyczne, 
takie jak imprezy plenerowe organizowane w ciągu całego roku. Przywołane 
wybrane obiekty poprzemysłowe są dowodem ogromnych możliwości ich wy-
korzystania na cele szeroko pojętej branży turystyki.

Nowe możliwości wykorzystania obiektów poindustrialnych 
na potrzeby turystyki biznesowej

We współczesnej nowej roli obiektów poindustrialnych i zabytkowych na 
podkreślenie zasługuje fakt pojawienia się możliwości wykorzystania tych 
obiektów na cele turystyki biznesowej. Jak podaje (Celuch 2013), wykonana 
analiza możliwości wykorzystania ich na cele tworzenia nowych miejsc konfe-
rencyjnych wykazała, że stanowią one ogromnie atrakcyjny potencjał dla roz-
wijania w Polsce przemysłu spotkań biznesowych i wydarzeń korporacyjnych. 
Badania oparte na obiektach wybranych z katalogu Unique Venues in Poland 
wykazały, że zainteresowanie promocją turystyki biznesowej w wielu miastach 
polskich jest coraz większe (Celuch 2013). Należy podkreślić, że pojawienie się 
Polski w rankingu organizacji International Congress and Convention Asso-
ciation (INCCA) jest ogromną szansą dla tworzenia nowych punktów, którymi 
są obiekty poindustrialne i zabytkowe dla pozyskania klienta biznesowego. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że jest to podstawa do tworzenia wpływu ekono-
micznego zorganizowanych spotkań na rozwój lokalnej turystyki i zwiększenia 
rangi popularności regionu.

Przedstawienie przeglądu literatury związanej z tworzeniem się krajobrazu 
kulturowego poprzemysłowego na bazie zrewitalizowanych obiektów indu-
strialnych, może przybliżyć tę tematykę do coraz to większego wykorzystywa-
nia ich przez branżę turystyki.

7 http://www.starapapiernia.pl [dostęp: 18.08.2015].
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Podsumowanie

Przedstawione materiały literatury fachowej dotyczące działań napraw-
czych zdegradowanych obszarów i infrastruktury poindustrialnej wskazują na 
ich niezwykle ważną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionów, 
a jednocześnie stanowią ogromny potencjał rozwoju branży turystycznej. 

Rewitalizowane we wszystkich krajach świata obiekty poindustrialne mają 
ugruntowaną wartość dla popularyzacji turystyki kulturowej. Idea adaptacji 
krajobrazu poprzemysłowego do celów współczesnego rozwijania turystyki 
kulturowej, mająca początek w minionym wieku, obecnie ulega transformacji. 
Pojawiają się nowe możliwości wykorzystania tych obiektów w  działalności 
branży turystycznej z  uwzględnieniem turystyki biznesowej, co ma wpływ 
ekonomiczny na rozwój lokalnej turystyki. Nieustannie rozszerzający się zakres 
wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego daje przekonanie, że zwięk-
szanie zakresu ich wykorzystania może być czynnikiem ekonomicznym przez 
stworzenie jednolitej polityki promocyjnej, również pod kątem pozyskiwania 
klienta biznesowego.

Branża turystyki ma do spełnienia szczytne zadanie popularyzowania 
dziedzictwa kulturowego wśród turystów krajowych i zagranicznych. Wydaje 
się być niezbędne opracowanie nowych folderów, przewodników turystycz-
nych uwzględniających zrewitalizowane obiekty kultury narodowej świadczące 
o bogatym dziedzictwie kultury materialnej i duchowej. Branża turystyczna, 
włączając się w coraz większej mierze w popularyzację wiedzy z zakresu dzie-
dzictwa kulturowego poprzemysłowego, może wykorzystać tego typu obiekty 
w większym zakresie i z korzyściami ekonomicznymi. 
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Use of Post-Industrial Facilities for Tourism 
Purposes 

Summary

An aim of considerations is to present data from the literature on the 
use of the selected revitalised post-industrial facilities and to show their vast 
value for retention of the cultural heritage and landscape. Assignment of those 
facilities for the needs of tourist management is an opportunity to develop and 
popularise tourism and, in particular, cultural, urban and business tourism.

Key words: post-industrial facil ities, cultural heritage, cultural tourism, 
business tourism.
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