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WSTĘP

Kolej stanowiła w XIX wieku podstawowy środek trans-
portu obsługujący wszystkie gałęzie przemysłu, a w mia-
stach pełniących rolę ważnych ośrodków węzłowych 
tworzono jej rozbudowaną infrastrukturę opartą o nowo-
czesne rozwiązania w zakresie techniki i funkcjonalności. 
Systemy tego rodzaju, rozwijane następnie w I połowie 
XX wieku w całej Europie i odbudowane po zakończeniu 
II wojny światowej, zaczęły jednak w kolejnych deka-
dach ustępować nowym środkom transportu na skutek 
przemian politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. 
Opuszczone, rozległe tereny pokolejowe pozbawione zo-
stały użytkowania – ich architektura oraz infrastruktura 
techniczna, w tym tabor, podlegały w większości przy-
padków degradacji. Obszary te przez wiele lat nie były 
użytkowane, ani adaptowane do nowych funkcji – popa-
dły w zapomnienie. 

Postępujący rozwój miast na przełomie XX i XXI wieku, 
a także narastające potrzeby w zakresie rozbudowy tere-
nów rekreacyjnych dostępnych dla ich mieszkańców wy-
mogły zmianę podejścia do kształtowania terenów miej-
skich w kierunku odzyskiwania przestrzeni straconych. 
Zwrócono więc szczególną uwagę na potencjał drzemiący 
w wielohektarowych obszarach poprzemysłowych i po-
kolejowych. Bardzo szybko uznano je za tereny unikato-
we – z jednej strony jako obszary o wysokich wartościach 
kulturowych i przepełnione elementami dziedzictwa tech-
niki wymagającymi zachowania, a z drugiej jako obszary 
ogromny potencjał przestrzenny możliwy do zaadaptowa-
nia do funkcji wypoczynkowych. Świadectwem pozytyw-
nych przemian w tym zakresie są tereny pokolejowe prze-
kształcone w ostatnich latach w publiczne tereny zieleni 
w Berlinie: Natur-Park Schöneberger Südgelände, Park 
am Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck. Ich rewitalizację 
oparto na zachowaniu i konserwacji elementów dawnej 
infrastruktury kolejowej, w połączeniu z ich wielokierun-
kową adaptacją do funkcji społecznych w powiązaniu z re-
kultywacją tych obszarów1.

1 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13.

TERENY POKOLEJOWE I ICH REWITALIZACJA

Do terenów kolejowych zaliczane są „grunty zajęte pod 
obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wy-
konywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejo-
we, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe, itp.)”2. 
Nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystywane w sposób 
zgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem pod określoną 
działalność gospodarczą, która została zakończona, podle-
gają degradacji3 i definiowane są jako tereny pokolejowe, 
stanowiące jednocześnie jeden z rodzajów terenów po-
przemysłowych. Pozostając w stanie kryzysowym, charak-
teryzują się występowaniem w ich obrębie przynajmniej 
jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowi-
skowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych4. 
Tereny te wymagają interwencji, dzięki której możliwe 
będzie osiągnięcie korzyści z ich ponownego wykorzysta-
nia5, a jest nią rewitalizacja – stanowiąca proces wielowy-
miarowy, obejmujący szereg uzupełniających się działań 
służących ożywieniu danego obszaru, przy zachowaniu 
jego wartości oraz funkcji lub rozwijaniu nowych. Służy 
ona wydobyciu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzy-
sowego i ich ożywieniu poprzez działania zintegrowane na 
danym obszarze, prowadzone na rzecz lokalnej społeczno-
ści, przestrzeni i gospodarki6. 

W przypadku terenów pokolejowych, proces ich rewi-
talizacji jest złożony – wymaga odniesienia do wielu aspek-
tów. Po pierwsze – obecność licznych i charakterystycznych 
obiektów rozpoznawalnych w ich przestrzeni stanowi unika-
tową wartość. Historyczne budowle (dworce, zabudowania 
techniczne, pomocnicze, magazyny, zabudowa mieszkalna 
i inne), jak i pozostałe elementy technicznej infrastruktury 
kolejowej (tory, nastawnie, zwrotnice, obrotnice, przesuw-

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 
poz. 454): 2846.

3 Program rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku, 2004: 3.

4 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 
1777): 6.

5 Ferber 2006: 66.
6 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji: 1.
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nice i inne), a także tabor (pojazdy kolejowe – lokomotywy, 
wagony) są świadectwem postępu technicznego kolejnych 
okresów historycznych, w wielu przypadkach są również 
zabytkami techniki i stanowią elementy dziedzictwa kultu-
rowego7. Ich zachowanie i konserwacja jest więc krokiem 
podstawowym do utrzymania tych wartości. Po drugie – te-
reny pokolejowe stanowią często potencjał przestrzenny do 
zagospodarowania na nowe cele niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast. Doty-
czy to funkcji społecznych – przeznaczenia na przestrzenie 
publiczne, w tym tereny zieleni wykorzystywane do celów 
rekreacyjnych i edukacyjnych. Obejmuje także funkcje przy-
rodnicze – wymagające najpierw przeprowadzenia procesu 
rekultywacji w zakresie likwidacji szkodliwego oddziaływania 
występujących na danym terenie zanieczyszczeń w celu po-
nownego przywrócenia możliwości ich użytkowania8, a na-
stępnie zagospodarowanie poprzez wprowadzenie i umoż-
liwienie rozwoju przyrodzie9, wpływając na zwiększanie 
obszarów biologicznie czynnych i tworzenie trwałych ekosys-
temów, budowanie zielonej infrastruktury miast ogranicza-
jąc presję urbanizacyjną na tych coraz silniej degradowanych 
obszarach. Wpływa to pozytywnie na podniesienie jakości 
życia ich mieszkańców i zgodne jest z ideą zrównoważonego 
rozwoju10.

W wielu miastach europejskich udaje się te cele realizo-
wać kompleksowo. Współczesne, wiodące trendy rewitaliza-
cji terenów poprzemysłowych, w tym pokolejowych, w mia-
stach i na ich obrzeżach wskazują, że prowadzona jest ona 
w kierunku tworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyj-
nych, gdzie wątki kulturowe, społeczne i przyrodnicze rozwi-
jane są w szczególny sposób11.

TERENY POKOLEJOWE BERLINA  
– WYBRANE PRZYKŁADY

Szczególna sytuacja polityczna Berlina po zakończeniu II 
wojny światowej wpłynęła na przeobrażenia wielu jego 
dawnych terenów przemysłowych. Niektóre zachowały 
swe funkcje, inne zostały ich pozbawione i na kilka dekad 
obszary zajmowane przez fabryki i kolej zostały zapomnia-
ne. Elementy przyrodnicze zaczęły przenikać się nawzajem 
z nieużytkowaną infrastrukturą techniczną i w wielu miej-
scach powstały specyficzne ekosystemy miejsko-przemysło-
we12. Jednocześnie, od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 
roku, w Berlinie przeznaczono ogromne fundusze na rozwój 
terenów zieleni i terenów rekreacyjnych, aby poprawić ja-
kość życia w mieście. Od lat 90. XX wieku znacznie rozbudo-
wano istniejący system różnej wielkości publicznych ogro-
dów i parków przenikający całe miasto. Dziś większość tych 
obiektów, znajdujących się w odległości do około 500 m 
od miejsca zamieszkania ich potencjalnych użytkowników, 

7 Affelt 2008: 64, 2009: 5–7.
8 Maciejewska i Turek 2012: 468; Dudzińska-Jarmolińska 2016: 67.
9 Gasidło 1998: 43–45.
10 Pancewicz 2012: 314; Tylman 2015: 365–367.
11 Kimic 2011: 75–77, 81–83, 2012: 80–81.
12 Köwarik i Körner 2005: 287.

umożliwia im łatwy do nich dostęp13. Znaczący udział w tym 
procesie odegrały właśnie tereny pokolejowe, przez wie-
le lat nieużytkowane, które włączono do systemu zielonej 
infrastruktury Berlina, korzystając w pełni z ich potencjału 
przestrzennego i wartości. Trzy z nich, zlokalizowane w róż-
nych dzielnicach miasta: Park am Nordbahnhof, Park am 
Gleisdreieck i Natur-Park Schöneberger Südgelände (ryc. 1) 
– stanowią przykłady wykorzystania wątków kulturowych 
(w tym elementów techniki zastanych na danym obszarze) 
do rozwoju funkcji społecznych w powiązaniu z rozbudową 
walorów przyrodniczych. Elementy dziedzictwa techniki wy-
stępują we wszystkich wymienionych obiektach i stanowią 
podstawę ich rozwoju, natomiast ich udział i kierunki ada-
ptacji są zróżnicowane.

1. Park am Nordbahnhof
Park am Nordbahnhof, zajmujący powierzchnię 5,5 ha, został 
zrealizowany w latach 2004–2009. Jest położony w dzielnicy 
Mitte i powstał na terenie byłego dworca kolejowego Stetti-
ner Bahnhof. W 1952 roku zamknięto stację kolejową, któ-
ra podlegała degradacji na skutek zniszczeń postępujących 
od czasu II wojny światowej. W latach 1961–1989 obszar 
ten stanowił część pasa granicznego (obszar Muru Berliń-
skiego) między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. W 1995 
roku ogłoszono konkurs na projekt zagospodarowania tere-
nu, który wygrali: Biuro Architektoniczne Atelier Loegler Sp. 
z o.o z Krakowa oraz Fugmann Janotta Partner Landschaft-
sarchitekten und Landschaftsplaner z Berlina14. 

Teren parku, wyniesiony na 3 m ponad poziom otacza-
jących ulic, uwarunkowany został układem dawnej kon-
strukcji stacji kolejowej, a liniowa forma przestrzenna – 
przebiegiem torów i pozostałych elementów zachowanej 
infrastruktury. Obszar pokryty jest roślinnością naturalnie 
wykształconą na drodze sukcesji – podstawowe struktury 
stanowią zadrzewienia złożone z pionierskich gatunków 
drzew oraz spontanicznie powstałe łąki, z których część wy-
łączona jest z użytkowania dla zachowania bioróżnorodno-
ści i utrzymania zainicjowanych procesów przyrodniczych. 
W scenerii takiej realizowany jest program rekreacyjny 
obejmujący możliwość spacerów i jazdy na rowerze po 
ograniczonej liczbie alejek parkowych, a także pojedyncze 
place wypoczynkowe (wyspy), w tym jeden przeznaczony 
na teren zabaw dla dzieci. 

Dziedzictwo techniki, stanowiące walory tego układu, to 
zachowany i poddany konserwacji budynek dworca na tere-
nie poprzedzającym strefę wejścia do obiektu. Teren samego 
parku bezpośrednio związany jest z pozostałymi elementami 
infrastruktury pokolejowej – utrzymanymi na ich dawnym 
miejscu i zaadaptowanymi do nowych funkcji. Jednym z naj-
ważniejszych jest odrestaurowany klinkierowy mur (ryc. 2) 
z ozdobnymi detalami podtrzymujący całość wyniesionego 
obszaru od strony wschodniej – w jego wnękach zorganizo-
wano wejścia na poziom górny, starannie wkomponowane 
w dawną konstrukcję. Powierzchnię parku przecina system 

13 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13. 
14 Park auf dem Nordbahnhof. Ausgewählte Grünanlagen in Mitte 2017.
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zachowanych torów kolejowych, które utrzymano w ich pier-
wotnym miejscu i zaadaptowano na ścieżki piesze na wybra-
nych odcinkach (ryc. 3). W kolejnych latach planowana jest 
rozbudowa parku o kolejny element pokolejowy – dawny 
most na kierunku północnym będzie stanowił jednocześnie 
łącznik z sąsiadującymi terenami zieleni. Innym ważnym ele-
mentem dziedzictwa kulturowego jest wytyczona rysunkiem 
nawierzchni linia przebiegu Muru Berlińskiego, wpisując ob-
szar parku w koncepcję Miejsca Pamięci Muru obejmującą 
znaczny obszar miasta15.

2. Park am Gleisdreieck
Park am Gleisdreieck to rozległy kompleks terenów zieleni 
Berlina zajmujący łącznie powierzchnię około 31,5 ha16. Zlo-
kalizowany jest na dawnych terenach przeładunkowych linii 

15 Bach 2016: 48–49.
16 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 96-97.

Ryc. 2.  Mur klinkierowy – pozostałość po dawnej stacji kolejowej 
Nordbahnhof (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 2.  Clinker wall – relic of old Nordbahnhof’s train station (photo by 
K. Kimic, 2017)

Ryc. 1.  Lokalizacja pokolejowych terenów przekształconych w tereny rekreacyjne, Berlin (oprac. K. Kimic na podstawie https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:BerlinDistricts.svg)

Fig. 1.  Location of old rail sites transformed into recreation areas, Berlin (designed by K. Kimic based on https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:BerlinDistricts.svg)
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kolejowych Anhalt i Potsdamer Guternbahnhof. Po 1945 roku 
były one w kolejnych latach zamykane, a pozbawione wpły-
wów miejskich zaczęły ulegać stopniowej degradacji17. Na 
znacznym obszarze zaczęła rozwijać się roślinność ruderalna 
i zadrzewienia. W 2006 roku, na skutek inicjatywy obywatel-
skiej zaczęto promować zachowanie tych terenów jako obsza-
rów rekreacyjnych i przyrodniczych. W okresie rozwoju zna-
czących inwestycji budowlanych na początku XX wieku, które 
mogły zagrozić zachowaniu tych terenów, pojawiła się potrze-
ba przeciwdziałania presji urbanistycznej poprzez utworzenie 
rozległego parku łączącego elementy przyrodnicze z reliktami 
dawnej infrastruktury kolejowej. Wielkość oraz szczególne 
położenie kompleksu w dwóch dzielnicach (Kreuzberg i Schö-
neberg) oraz możliwość połączenia z innymi terenami zieleni 
miasta (Tiergarten, Henriette-Hertz Park i Tilla-Durieux Park 
na północy oraz Victoria Park i dalej na południe Natur-Park 
Schöneberger Südgelände) uznano za niezwykle cenne18. 

Dwuetapowy konkurs realizowany od 2006 roku pozwolił 
na wyłonienie najlepszych koncepcji, których idea szeroko 
dyskutowana była z mieszkańcami miasta. W efekcie tych 
działań powstał kompleks parkowy złożony z 3 obszarów, 
obejmujący:

17 Park am Gleisdreieck 2017.
18 Der Park am Gleisdreieck: Offener landschaftsplanerischer Ideen- und 

Realisierungswettbewerb (…) 2005: 9–25; Grosch i Petrow 2016: 16.

• Ostpark o powierzchni 17 ha, otwarty w 2011 roku (usy-
tuowany po stronie wschodniej, w dzielnicy Kreuzberg);

• Westpark o powierzchni 9 ha, otwarty w 2013 roku 
(usytuowany po stronie zachodniej, również w dzielnicy 
Kreuzberg);

• Flaschenhalspark o powierzchni 5,5 ha, otwarty w 2014 
roku (wysunięty najbardziej na południe, usytuowany 
w dzielnicy Schöneberg)19.
Wiodącą ideą koncepcji tego systemu terenów zieleni 

było zaprojektowanie krajobrazu opartego o przebieg daw-
nych linii kolejowych. Drugim punktem zaczepienia było 
stworzenie zróżnicowanej oferty wypoczynku dla wszystkich 
potencjalnych użytkowników. Niezwykle ważna jest także 
rola całego kompleksu Park am Gleisdreieck zarówno w sys-
temie miejskich terenów zieleni, jak również obszarów spor-
tu i rekreacji. Rozwój tych funkcji zyskał ujęcie ponadlokalne 
– np. trasy rowerowe łącząc park nie tylko z otoczeniem, ale 
nawet z innymi miastami poprzez rozbudowany system20. 
Powstał rozległy „park dwóch prędkości”, w którego wy-
branych obszarach możliwa jest zarówno realizacja różnych 
form rekreacji, jak i przebywanie w ciszy połączone z kon-
templacją przyrody21. Zróżnicowanie charakteru poszczegól-
nych obszarów widoczne jest nie tylko w udziale elementów 
przyrodniczych, ale także w obecności zachowanych daw-
nych elementów dziedzictwa techniki.

Westpark charakteryzuje obecność jedynie nielicznych 
zachowanych elementów kolejowych – łącznikiem z prze-
szłością jest liniowy układ większości stref programowych 
mający na celu nawiązanie ideowe do przebiegu tras kole-
jowych. Bogaty program rekreacyjny tej części kompleksu 
może być realizowany na dominujących w krajobrazie rozle-
głych murawach trawiastych oraz w obiektach sportowych22. 

Ostpark charakteryzuje równowaga w zakresie obecno-
ści elementów przyrodniczych, rozbudowanego programu 
wypoczynkowego opartego o tereny sportowe, jak i służące 
kameralnemu wypoczynkowi, a także znacznego udziału in-
frastruktury pokolejowej. Tory stanowią jeden z najważniej-
szych elementów przestrzennych eksponowanych w parku, 
wraz z towarzyszącym im programem miejsc odpoczynku. 
Część torów nadal jest użytkowana (ryc. 4) – w wybrane 
weekendy uruchamiany jest na jednej z zachowanych tras 
zabytkowy pociąg. Pozostawiono część dawnych budynków 
kolejowych adaptując je na obiekty gastronomiczne lub 
pozostawiając jako zaplecze techniczne. Zadbano nawet 
o odtworzenie detali – torom towarzyszą znaki i sygnalizacja 
świetlna wkomponowane w system pieszych ścieżek. Część 
infrastruktury została pozostawiona bez ingerencji człowieka 
i podlega destrukcji na skutek upływu czasu i działania czyn-
ników atmosferycznych23. 

19 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-
zung 2013: 96–97.

20 Becker, Gieske i Herrmann 2014: 13–14, 22.
21 Grosch i Petrow 2016: 188–189; Park am Gleisdreieck 2017.
22 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 61, 90, 93.
23 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-

zung 2013: 41, 61.

Ryc. 3.  Dawne tory kolejowe zaadaptowane na ścieżki piesze – ele-
menty historii terenów Nordbahnhof (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 3.  Old railway trucks adapted to pedestrian paths – historic ele-
ments of Nordbahnhof (photo by K. Kimic, 2017)
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Flaschenhalspark reprezentuje odmienny krajobraz, zdo-
minowany przez zachowane i zaadaptowane do nowych 
funkcji elementy techniki oraz roślinność podlegającą na-
turalnej sukcesji. Dawna infrastruktura kolejowa organizu-
je program tej części parku i nadaje mu unikalny charakter 
ukierunkowany na podkreślanie wartości kulturowych miej-
sca. Nieliczne obiekty architektury pokolejowej zostały za-
chowane, ale nie są dostępne dla użytkowników – istnieje 
jedynie możliwość ich obserwacji z pewnej odległości. Tory 
kolejowe pozostawione na ich miejscu intensywnie przeci-
nają teren, przenikając go niemal równomiernie oraz infor-
mując o skali użytkowania kolejowego w dawnych czasach. 
Wiele linii kolejowych zostało zaadaptowanych na ścieżki 
piesze i wypełnione różnymi rodzajami nawierzchni (ryc. 5), 
pozostałe – zlokalizowane tuż obok – zanikają w odmiennym 
tempie przerastane drzewami i krzewami. Elementy natury, 
w tym obecność pionierskich gatunków roślinności ruderal-
nej, łąkowej i leśnej zasługuje na szczególną uwagę – stanowi 
dopełnienie koncepcji i wartość przyrodniczą miejsca. Ekspo-
zycja natury odbywa się tu jednak poprzez i w ścisłym związ-
ku z infrastrukturą kolejową24. 

3. Natur-Park Schöneberger Südgelende 
Natur-Park Schöneberger Südgelende o powierzchni 18 ha, 
położony w dzielnicy Schöneberg, ma niezwykle ciekawą hi-

24 Der Park am Gleisdreieck – Idee, Geschichte, Entwicklung und Umset-
zung 2013: 61.

storię. Był niegdyś częścią przetokowego dworca towarowego 
Tempelhof uruchomionego w 1875 roku, służącego przegru-
powanie wagonów i zestawianiu pociągów. Działalność ta wy-
gasała stopniowo do 1952 roku, by na kilka kolejnych dekad 
obszarem tym zawładnęła natura, tworząc siedliska dla wielu 
rzadkich, zagrożonych roślin i zwierząt25. W 1995 roku teren 
został przekazany miastu, a rok później, doceniając wartość 
tych naturalnie zainicjowanych przemian, rozpoczęto wdra-
żanie koncepcji parku przyrody dla zachowania wyjątkowego 
charakteru tej naturalnej oazy i udostępnienia jej społeczeń-
stwu26. Dziś teren ten charakteryzuje się fascynującym połą-
czeniem natury, zabytków kolejowych i obiektów sztuki.

Około jedna trzecia terenu została wyznaczona jako re-
zerwat przyrody, a pozostałe tereny jako obszar ochrony 
krajobrazu. Cenne zbiorowiska roślinne suchych łąk i leśne 
zawładnęły znaczną częścią parku. Stanowią one pole dla 
badań naukowych nad procesem naturalnej sukcesji na tere-
nach pokolejowych, a powstałe ekosystemy to jednocześnie 
zielone płuca tej części miasta, połączone z innymi terena-
mi zieleni. Przyroda stanowi niezwykle cenny element tego 
zróżnicowanego krajobrazowo i funkcjonalnie kompleksu, 
ale jest jednocześnie doskonałym dopełnieniem dla jego kul-
turowych wartości. Opuszczone obszary dawnej intensywnej 
działalności człowieka, z charakterystyczną mozaiką pozosta-
łości po rozbudowanej i pozostawionej w jej dawnym miej-

25 Natur-Park Schöneberger Südgelände 2017.
26 Kowarik, Korner i Poggendorf 2004: 24–27.

Ryc. 4.  Ostpark – zachowane tory kolejowe eksponowane na tle roślin-
ności (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 4.  Ostpark – preserved railway trucks exposed on background of 
plants (photo by K. Kimic, 2017)

Ryc. 5.  Flaschenhalspark – dawne tory kolejowe zaadaptowane na 
ścieżki parkowe o zróżnicowanej nawierzchni (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 5.  Flaschenhalspark – former railway trucks adapted to paths and 
covered by different types of pavement (photo by K. Kimic, 2017)
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scu infrastruktury pokolejowej, przywołują pamięć o historii 
tego miejsca i różnych wydarzeniach27.

Otwarte obszary parku pozwalają łatwo dostrzec ukry-
tą warstwę kulturową terenów pokolejowych, co wyraźnie 
kontrastuje z dzikim krajobrazem ukształtowanym sponta-
nicznie w otoczeniu zachowanych elementów techniki. Aby 
utrzymać pamięć o dominującej tu przez dziesięciolecia dzia-
łalności człowieka, uwidoczniono pozostałości dawnej infra-
struktury kolejowej kontrastującej z potęgą dynamiki natury, 
utrzymano i poddano konserwacji wybrane relikty kolejowe. 
Wieża ciśnień – dominanta przestrzenna o wysokości 50 m 
i symbol parku, została zabezpieczona i stanowi punkt orien-
tacyjny (ryc. 6a). Część obiektów magazynowych i zaplecza 
technicznego została zachowana i jest wykorzystywana jako 
pomieszczenia administracyjne lub zaadaptowane do funkcji 
wystawienniczych, a inne stare budynki poddano kontrolowa-
nej destrukcji. Dawna nastawnia kolejowa wkomponowana 
w system ścieżek parkowych i stara lokomotywa eksponowa-
na na torach (ryc. 6b) to cenne zabytki techniki. Wiele ścieżek 
pieszych wytyczono po istniejących torach kolejowych zacho-
wując je na znacznych odcinkach, niektóre – przerośnięte 
drzewami – tworzą unikalną scenerię obrazującą walkę natu-
ry z dziełem rąk człowieka (ryc. 7a–b). Część nowych ścieżek 
poprowadzono tuż nad poziomem gruntu, aby ochronić wy-
kształcone zbiorowiska roślinne. Sceneria ta w jednoznaczny 
sposób przypomina o przeszłości i dawnych funkcjach tego 
obszaru – stanowi kulturową wartość. Rozwinięcie tej war-
stwy tematycznej dotyczy także obecności licznych elemen-
tów rzeźbiarskich nawiązujących do elementów kolejowych, 
które zostały usytuowane w różnych miejscach „dzikiego” 
parku, a także zgrupowane w formie wystawy plenerowej 
w zaaranżowanym do tego celu ogrodzie: Giardino segreto28.

Ze względu na charakter obiektu, funkcje wypoczynkowe 
ograniczono do możliwości odbywania spacerów i odpo-
czynku połączonego z podziwianiem krajobrazu parkowego. 
Rozwinięty został natomiast program edukacyjny powiązany 
z tematyką dziedzictwa kolei, rozwoju natury na terenach 
zdegradowanych oraz możliwości obcowania ze sztuką. 

PODSUMOWANIE

Głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia 
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowisko-
wo obszarów, poprzez przywrócenie im dawnej lub nadanie 
nowej funkcji. Działania podjęte na rzecz rewitalizacji infra-
struktury terenów pokolejowych w kierunku tworzenia ogól-
nodostępnych terenów rekreacyjnych w Berlinie pokazują, 

27 Köwarik i Körner 2005: 288.
28 Obiekt ten stanowi nowoczesną interpretację renesansowego ogrodu 

włoskiego i jest formą prezentacji sztuki powiązanej z elementami in-
frastruktury kolejowej oraz roślinnością. Natur-Park Schöneberger Süd-
gelände 2017.

że wielowątkowe wykorzystanie elementów techniki jako 
nośników wartości kulturowych, dodatkowo w połączeniu 
z nowo wykształconymi wartościami przyrodniczymi tych ob-
szarów, może zadecydować o ich istnieniu nawet po zaprze-
staniu dawnej działalności. Opisane przykłady prezentują 
współczesne podejście w zakresie przemian tych obiektów, 
wskazując na różnorodność możliwych do zastosowania roz-
wiązań opartych o wykorzystanie potencjału zabytków tech-
niki. Podstawą w tym przypadku powinno być ich utrzymanie 
w miejscu pierwotnego przeznaczenia oraz konserwacja za-
chowanych elementów i obiektów techniki, jako zobrazowa-
nie unikalnej historii i wartości kulturowych danego obszaru 
w skali miejsca, a nawet całego miasta. Infrastruktura po-
kolejowa, poprzez fizyczną obecność jej elementów składo-
wych, stanowi przecież łącznik teraźniejszości z przeszłością, 
jest świadectwem i szczególną formą dokumentacji ciągłości 
przemian i rozwoju danego obszaru w kolejnych dekadach. 
W ujęciu mentalnym – zabytki techniki tworzą przecież tożsa-
mość danego miejsca – jego genius loci. 

W dzisiejszych czasach racjonalne gospodarowanie tere-
nami miejskimi, w tym odzyskiwanie terenów zdegradowa-
nych określane jako recyrkulacja przestrzeni29, jest jednym 
z celów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wpisuje się 
w nurt dezindustrializacji miast obejmujący zanik tradycyj-
nych funkcji przemysłowych na rzecz funkcji nieprodukcyj-
nych, takich jak rekreacja, rozrywka i kultura przy wykorzy-
staniu infrastruktury poprzemysłowej30. Tereny dla nowych 
aktywności społecznych, głównie ze względu na ich deficyt 
w silnie zurbanizowanych aglomeracjach, wymagają więc 
odzyskiwania przeznaczonych dla nich miejsc z innej, już 
zaprzestanej działalności. Współczesne kierunki adaptacji 
terenów pokolejowych i elementów ich infrastruktury do 
nowych zadań – w tym przypadku społecznych związanych 
z wykorzystaniem ich do realizacji funkcji wypoczynkowych 
– są wyznacznikiem dzisiejszych czasów, służą ożywieniu da-
nego obszaru, stanowią formę ratunku dla wielu z nich – ich 
utrzymania, przedłużenia okresu istnienia. 

Adaptacja elementów infrastruktury pokolejowej na 
cele rekreacyjne w procesie rewitalizacji może przyczynić 
się nie tylko do podniesienia atrakcyjności tego rodzaju 
przestrzeni – transformacja takich terenów w kluczowy 
sposób wpłynąć może na rozwój i wzbogacenie struktury 
urbanistycznej danego miasta31. Wymaga to jednak, w każ-
dym z przypadków przemyślanych decyzji oraz poszano-
wania zastanej substancji zabytkowej, w tym unikatowych 
wartości, jakie posiadają obszary pokolejowe i ich poszcze-
gólne elementy składowe.

29 Janikowski 2005: 4.
30 Nawratek 2008: 2–4.
31 Loures 2015: 72–81.
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Ryc. 6.  Symbole Natur-Park Schöneberger Südgelende: a) stara wieża 
ciśnień jako dominanta przestrzenna; b) stara lokomotywa 
eksponowana na torach kolejowych (fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 6.  Icones of Natur-Park Schöneberger Südgelende: a) old water 
tower as spatial dominant; b) old locomotive exposed on rail-
way trucks (photo by K. Kimic, 2017)

Ryc. 7.  Natur-Park Schöneberger Südgelende – zachowane tory kolejowe: a) adaptacja na ścieżki; b) destrukcja na skutek sukcesji przyrodniczej  
(fot. K. Kimic, 2017)

Fig. 7.  Natur-Park Schöneberger Südgelende – preserved railway trucks: a) adapted to paths; b) destructed due to process of ecological succession 
(photo by K. Kimic, 2017)

b)

b)

a)

a)
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Many of well-functioning former railway complexes have 
been transformed in last decades into degraded areas, de-
prived of their typical forms of use. However, these areas still 
have many unique values and spatial potential which can be 
successfully used to introduce new functions. The leading 
trends in that context are based on the revitalisation pro-
cesses transforming old unused railway sites towards recre-
ation areas, what is confirmed by the examples of Park am 
Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck and Natur-Park Schöne-
berger Südgelände in Berlin. The recovery of these lost spac-
es was based on comprehensive actions aimed at preserving 
their cultural values – preservation and maintenance of old 

architecture and other elements of railway infrastructure, 
enabling their adaptation to new functions while respecting 
their existing historic substance. The success of revitalisation 
was also determined by the development of the recreational 
offer of newly created parks in accordance with the needs 
of their potential users, as well as maintaining the natural 
values of old railway areas associated with the protection of 
plant communities developed in the process of natural suc-
cession. In each case, the technical monuments perceived as 
cultural heritage were the basis for positive changes.

Translated by Kinga Kimic

Kinga Kimic

Revitalisation of old rail infrastructure towards public recreational areas – Berlin case study
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