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Abstrakt: Make the operating activities of natural aggregates permanently transformed the existing landscape. 
Objective of the study is to identify opportunities and directions of transformation of such places, using architectural 
and planning measures. There are two lines of remediation in the fi eld of land-use voids: their renaturalisation or 
create a new way of management. These areas, which have valuable landscape features and valuable qualities of 
the cognitive, can be transformed into objects of a recreational and rest with the elements of education (geopark, 
geological path, geotouristic objects), allowing to know the local traditions of mining, local history and extension of 
geological knowledge. The paper presents: the concept of software-spatial transformation of the old brick factory sites 
in Lukow in Geological Research Center ammonites, land of the former gravel for the everyday rest in Ogrodniczki and 
attempt to making a project of a modern housing estate with the use of renewable energy systems for their needs at 
the former deposits of quartz sand Silikaty in Bialystok. 
These examples provide an alternative land-use landscape, devastated the mining of minerals. Previous methods of 
technical and biological reclamation carried out depleted areas, together with the management of the forest proved to 
be insuffi cient because of their location within the administrative boundaries of the city or in close proximity to him. The 
pressure of the current users force the management of such like this areas and give them the desired functions. This 
leads to the necessity of making concrete decisions, action planning and architectural planning, aimed at restoring the 
value of commercial sites of transformed.

Słowa kluczowe: geopark, tereny poeksploatacyjne, aspekt architektoniczno-urbanistyczny.
Key words: geopark, post exploitive grounds, architectural aspect – of town-planning.

Wstęp

Działalność eksploatacyjna złóż kruszyw naturalnych przeobraża trwale istniejący krajobraz. Celem 
opracowania jest wskazanie możliwości i kierunków przekształceń tego rodzaju miejsc z wykorzystaniem 
architektoniczno-urbanistycznych środków.

Istnieją dwa kierunki działań w zakresie zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych, ich renaturali-
zacja lub kreowanie nowego sposobu zagospodarowania. Te obszary, które posiadają wartościowe cechy 
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krajobrazowe lub cenne walory poznawcze, mogą zostać przekształcone w obiekty o charakterze rekre-
acyjno-wypoczynkowym z elementami edukacji (geopark, ścieżka geologiczna, obiekt geoturystyczny), 
pozwalające na poznanie lokalnych tradycji wydobywczych surowców, lokalnej historii oraz poszerzenie 
wiedzy geologicznej. 

W pracy przedstawiono koncepcję programowo-przestrzenną przekształcenia terenów dawnej cegielni 
w Łukowie w geologiczne centrum badania amonitów, zagospodarowanie byłej kopalni żwiru na potrzeby 
wypoczynku codziennego w Ogrodniczkach oraz próbę zaprojektowania nowoczesnego osiedla mieszka-
niowego, z wykorzystaniem systemów energii odnawialnej na jego potrzeby, w miejscu byłych złóż piasków 
kwarcowych Silikaty w Białymstoku. 

Przykłady te stanowią alternatywę zagospodarowania krajobrazu, zdewastowanego wydobywaniem 
kopalin. Dotychczasowe sposoby rekultywacji techniczno-biologicznej, prowadzone na terenach wyeks-
ploatowanych, wraz z ich leśnym zagospodarowaniem, okazały się niewystarczające z racji ich położenia 
w granicach administracyjnych miasta lub w bliskiej odległości od niego. Presja obecnych użytkowników 
wymusza inne zagospodarowanie takich obszarów oraz nadanie im oczekiwanych funkcji. Prowadzi to 
do konieczności podejmowania konkretnych decyzji planistycznych oraz działań architektoniczno-urbani-
stycznych, mających na celu przywrócenie wartości użytkowych terenom przekształconym.

Geologiczne centrum badania amonitów1 w Łukowie – koncepcja programowo-
przestrzenna zagospodarowania terenów dawnej cegielni

Łuków to miejsce znane i odwiedzane przez geologów, uczniów i studentów wydziałów geologicznych 
oraz kolekcjonerów. Przyczyną tego zainteresowania są skamieniałości, jedne z najbardziej cennych za-
bytków przyrody nieożywionej, występujące w krach lodowcowych czarnych iłów jurajskich. Występuje tu 
masowo fauna mięczaków jurajskich (głównie amonitów), z zachowanymi oryginalnymi muszlami, nie-
zmienionymi przez późniejsze procesy. Jest ona bardzo bogata i różnorodna. Skamieniałości te występują 
w hałdach i wyrobiskach na obszarze starej łukowskiej cegielni. Eksploatacja surowca na potrzeby cegielni 
trwała od okresu przedwojennego aż do lat siedemdziesiątych XX wieku (Mizerski 1991). Po zaprzestaniu 
wydobycia, doły poeksploatacyjne zostały w sposób naturalny wypełnione wodą (fot.1). W pozostałych 
miejscach, które nie zostały wyeksploatowane, znajdują się nadal cenne skamieniałości. Skamieniałości 
te, z uwagi na rzadki stan zachowania, winny być chronione i traktowane jako dobra kultury.

Projekt dyplomowy Małgorzaty Kuźmiuk (2006), obroniony na Wydziale Architektury Politechniki Bia-
łostockiej, pod kierunkiem dr Haliny Łapińskiej, przedstawia koncepcję ochrony tego ważnego zabytku 
przyrody nieożywionej. Proponuje utworzenie, na terenie byłej cegielni, stanowiska dokumentacyjnego 
w formie obiektu geoturystycznego. Ma on na celu wyeksponowanie w warunkach naturalnych unikato-
wego stanowiska, ze skamieniałą fauną tam występującą. Zostało to osiągnięte poprzez wykreowanie 
szczególnego sposobu zagospodarowania. Obszar zostanie przekształcony w obiekt o charakterze geo-
1 Amonity (Ammonoidea) to podgromada wymarłych głowonogów o zewnętrznej muszli. Ich ciało mieściło się 
w aragonitowej muszli (o średnicy od 10 mm do 2,5 m), często bogato ornamentowanej. W muszli wyróżnia 
się część podzieloną przegrodami na komory, czyli fragmokon, oraz część, w której przebywało zwierzę, 
czyli komorę mieszkalną. Muszla amonitów była najczęściej zwinięta spiralnie (płasko). W kredzie liczne 
były formy o odmiennych kształtach, tzw. heteromorfy. U schyłku kredy zróżnicowanie amonitów stopniowo 
malało, jednak kilkanaście gatunków przetrwało do samego końca okresu. Amonity charakteryzowały się na 
ogół szybkim tempem przemian ewolucyjnych, dzięki czemu są dobrymi skamieniałościami przewodnimi od 
dewonu po kredę. W Polsce amonity występują szczególnie licznie w skałach dewońskich Gór Świętokrzyskich 
oraz jurajskich Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szczególnie pięknie zachowanych okazów dostarczyła kra 
lodowcowa zbudowana z iłów środkowej jury w Łukowie.” (http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=rekultywacja).
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turystycznym z elementami edukacji, pozwalający na poznanie lokalnych tradycji wydobywczych, lokalnej 
historii oraz poszerzenie wiedzy geologicznej. W skład całego założenia wchodzi zespół następujących 
budynków: obiekt muzealny, odkrywka – muzeum podziemne, blok dydaktyczny oraz ośrodek naukowo-
-badawczy wraz z zapleczem (ryc. 1). Projektowany obiekt ma stworzyć miejsce dla eksponatów geolo-
gicznych, którymi będzie kopalna fauna, występująca w krach jurajskich rejonu Łukowa. Faunę tę cechuje 
bardzo dobry stan zachowania, dlatego też jest ona szczególnie cennym materiałem do badań naukowych 
nad formami zwierzęcymi odległych epok geologicznych. Podstawową ideą zamierzenia projektowego jest 
wyeksponowanie ich w naturalnych warunkach występowania (ryc. 2). Zespół powinien powstać w miejscu 
występowania czarnej kry jurajskiej o największej miąższości, stwierdzonej na podstawie wcześniej wyko-
nanych otworów wiertniczych. Część funkcji muzealnej będzie mieściła się pod powierzchnią ziemi, w for-
mie odkrywki (ryc. 3), a część na jej powierzchni. Zadaszona konstrukcja przykrywa fragment ekspozycji 
w terenie. Z zewnątrz budynki sprawiają wrażenie niewielkich baraków robotniczych, wznoszonych przez 
ekspedycje naukowe. Niskie formy kontrastują z wyższą częścią muzealną o rytmicznie rozmieszczonych 
na elewacji pionowych panelach z czarnych płyt kamiennych. Mają one symbolizować czarną krę juraj-
ską. Bryła niskiego, parterowego budynku optycznie wiąże się z terenem, dzięki zastosowaniu drewna na 
elewacji, kolorem i fakturą korespondującego z krajobrazem. Integracja z naturą została uzyskana dzięki 
ukryciu części muzeum – odkrywki pod poziomem gruntu, co nie zakłóci harmonii zastanego krajobrazu. 
Kolejną ekspozycję umieszczono na terenie, wzdłuż ciągu pieszego, przechodzącego w kładkę, łączącą 
dwa brzegi zbiornika wodnego. Zwiedzanie rozpoczyna się od ściany ekspozycyjnej, przedstawiającej oś 
czasu, prezentującą okres jury, działalność lodowców oraz historię łukowskich skamieniałości. Ekspozycję 
uzupełniają eksponaty w przeszklonych gablotach, liczne plansze i fotografi e. Przestrzenie pozbawione 
są światła naturalnego, a ekspozycje wydobyte są jedynie światłem punktowym. Po obejrzeniu wstępnej 
muzealnej ekspozycji widz udaje się schodami lub szybem windowym w dół, do najważniejszej central-
nej części – do odkrywki. Zejście do podziemia zaakcentowane jest dużym przeszkleniem. Widz dociera 
do niskiego korytarza podziemnego. W korytarzu o długości 15 m prezentowana jest wystawa fotografi i 
z prowadzonych prac paleontologicznych. Poprzedza ona ekspozycję tematyczną, która znajduje się cał-
kowicie pod ziemią, na głębokości 4 metrów. W warunkach naturalnych została wyeksponowana czarna 
kra jurajska, w pionowym profi lu geologicznym, w skarpie i w płaszczyźnie poziomej powierzchni gruntu. 
Ekspozycję podzielono na dwie części: jedna zawiera rozłupane już buły sferosyderytowe, druga zaś jest 
zachowana w pierwotnej postaci. Po wyjściu z odkrywki widz trafi a do głównego holu, aby stamtąd udać 
się w dalszą podróż w czasie do sali wielofunkcyjnej dydaktycznej oraz konferencyjno-multimedialnej na 
wykłady, prelekcje i szkolenia.

Zagospodarowanie byłej kopalni żwiru na potrzeby wypoczynku w Ogrodniczkach

Teren opracowania, położony w niewielkiej miejscowości Ogrodniczki koło Białegostoku, to około 50 ha 
dawnej kopalni żwiru. Eksploatacja trwała tu około 10 lat. Obecnie znajdują się tam dwa zbiorniki wodne, 
otoczone pagórkami porośniętymi lasem. Obszar byłej żwirowni otaczają lasy Puszczy Knyszyńskiej. Miej-
sce to, dzięki regeneracyjnym siłom przyrody, stało się atrakcyjne dla wypoczywających. 

Ponieważ leży w niewielkiej odległości od miasta, jest bardzo chętnie odwiedzane zarówno latem jak 
i zimą. Dzięki specyfi cznemu ukształtowaniu teren stanowi bardzo atrakcyjne miejsce do treningów ro-
werami górskimi, motocyklami lub quadami. Na najwyższym wzniesieniu znajduje się wprawdzie trasa 
narciarska z wyciągiem; jednak jest zaniedbana i wymaga modernizacji. Mimo dużej popularności miejsca 
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brak jest odpowiedniego zagospodarowania i infrastruktury. Zbiorniki wodne latem zmieniają się w dzikie 
kąpieliska (fot. 2). Zimą stoki odwiedzają narciarze i saneczkarze. Z powodu braku zorganizowanego za-
plecza – bazy dla wypoczywających, zdarzają się tu niebezpieczne wypadki.

Celem pracy dyplomowej Doroty Kisielewskiej (2009) była próba stworzenia mieszkańcom Białego-
stoku komfortowego miejsca wypoczynku codziennego i weekendowego. Powstała koncepcja progra-
mowo-przestrzenna uporządkowania i zagospodarowania terenu w sposób wykorzystujący jego walory 
w maksymalny sposób (ryc. 4). W samym centrum założenia, pomiędzy zbiornikami wodnymi, zapropo-
nowano budynek ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, stanowiący centrum obsługi całego kompleksu 
(ryc. 5). Taka lokalizacja bazy centrum obsługi pozwoli na dogodną obsługę całego kompleksu. Prowadzi 
tu dogodny dojazd autobusem komunikacji miejskiej lub własnym samochodem, który można zostawić 
na dwupoziomowym parkingu. Znajdujące się tuż obok centrum informacji pozwoli dokonać wyboru oraz 
zaaranżowania formy wypoczynku. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby poszczególne funk-
cje wewnątrz odpowiadały funkcjom w terenie. Zaproponowany program zadowoli wszystkich. Do wyboru 
będą zarówno enklawy wypoczynku w spokoju i ciszy, w otoczeniu dzikiej przyrody, jak również miejsca 
wypoczynku czynnego lub też plażowanie, albo wybór wędrówki trasą obfi tującą w przepiękne widoki, albo 
ciekawe atrakcje, w tym typu SPA, w ośrodku. Szczegółowy program kompleksu to, do wyboru: enklawa 
dla wędkarzy, akwen z hodowlą rzadkich roślin wodnych dla botaników, wielopoziomowe ścieżki spacero-
we i rowerowe o różnych stopniach trudności, park ekstremalny w wąwozie z mostami linowymi i przeszko-
dami terenowymi, ścianki wspinaczkowe, ścieżki wędrowne wzdłuż szczytu wzniesienia o największym 
stopniu trudności, tyrolki przeprowadzone nad zbiornikiem wodnym, mini port dla kajaków, rowerów wod-
nych i łódek, zbiornik kąpielowy z plażą, boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej oraz obszar 
do gier terenowych, muszla koncertowa, miejsca ogniskowe na zakończenie zorganizowanych wycieczek 
bryczką lub kuligów, rodzinne miejsca piknikowe pod wiatami zaopatrzonymi w grille stacjonarne, galeria 
plenerowa z możliwością dowolnej aranżacji w zależności od rodzaju wystawy, park quadów oraz trasy 
zjazdowe narciarskie z wyciągiem orczykowym i saneczkowe z wyciągiem krzesełkowym.
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Fot.1. Widok na teren poeksploatacyjny
(fot. M. Kuźmiuk)
Phot. 1. View on the postexploitation area

Ryc.1. Projekt geologicznego centrum badania amonitów 
– widok całego założenia (rys. M. Kuźmiuk)

Fig.1. The project of ammonite research geological center 
– a general view

Ryc.2. Projekt geologicznego centrum badania amoni-
tów – widok ekspozycji odkrywkowej 

(rys. M. Kuźmiuk)
Fig. 2. The project of ammonite research geological 

center- exposure of excavation

Ryc. 3. Projekt geologicznego centrum badania amonitów – 
widok ekspozycji odkrywkowej muzeum podziemnego 
(rys. M. Kuźmiuk)

Fig. 3. The project of ammonite research geological center- a view 
of underground museum

Fot. 2. Była kopalnia żwiru w Ogrodniczkach- miejsce 
wypoczynku na dziko (fot. H. Łapińska)

Phot. 2. Closed gravel mine in Ogrodniczki- now infor-
mal place of rest

Ryc. 4. Projekt zagospodarowania byłej żwirowni 
(rys. D. Kisielewska)
Fig. 4. Project of gravel mine
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 Ryc. 5

 Ryc. 6
Ryc. 5 i 6. Projektowany budynek ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie byłej żwirowni w Ogrodnicz-

kach (rys. D. Kisielewska)
Fig. 5 and 6. Designed building of recreation and leisure center in the closed gravel mine

Fot. 4. Obszar poeksploatacyjny zakładu Silikaty (fot. H. Łapińska)
Phot. 4. Silikaty, the area after extraction
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Fot.3. Czynny obszar górniczy wydobycia 
piasków kwarcowych oraz teren poeksploatacyjny zakładu Silikaty
Phot. 3. The active area of quartz sands mining extraction and Silikaty, area after extraction

Ryc. 7. Projekt zagospodarowania rekreacyjno-
-wypoczynkowego terenów poeksploatacyjnych 
Silikaty (rys. A. Czerniawska)

Fig. 7. Project of recreation and leisure place on 
after extraction area in Silikaty

Ryc. 8. Wstępna koncepcja zagospodarowania eko-osiedla 
byłych terenów poeksploatacyjnych Silikaty (rys. A. Kar-
czewska)

Fig. 8. The initial concept of eco-housing on after extraction 
area in Silikaty
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Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu byłych złóż piasków kwarcowych 
Silikaty w Białymstoku

Teren, obejmujący obecnie czynny obszar górniczy wydobycia piasków kwarcowych oraz teren poeks-
ploatacyjny zakładu Silikaty, znajduje się w granicach miasta Białystok. Teren ten położony jest w lesie 
iglastym, w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych oraz doliny rzeki Narew. Od wielu lat ciągle 
powiększający się teren poeksploatacyjny pozostaje niezagospodarowany. Wydobyto surowiec a pozosta-
łe po nim niecki i zagłębienia wypełniają się wodą, niezabezpieczone zbocza pokrywają się różnorodną 
dziką roślinnością. Na dnie wyrobisk rosną już młode brzozy i sosny; ma to jednak wciąż charakter krajo-
brazu zdewastowanego (fot. 4). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku określa teren ten 
jako wymagający rekultywacji2, która to „powinna być prowadzona w kierunku docelowego wykorzystania 
terenu pod usługi, związane z rekreacją i handlem oraz funkcjami towarzyszącymi i zielenią typu leśnego 
i parkowego” (Studium... 2005). Jednocześnie studium określa granicę obszaru, dla którego istnieje obowiązek 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koszt opracowania takiego doku-
mentu ponieść powinien zakład Silikaty. Ponieważ obszar położony jest w granicach miasta, nałożony 
ustawowy obowiązek rekultywacji techniczno-biologicznej wraz z leśnym zagospodarowaniem wydawał 
się niewystarczający. Dyrekcja Silikatów złożyła wniosek o zmianę ustaleń studium poprzez rozszerzenie 
zapisu i uzupełnienie go o zapis docelowego wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną oraz pod usługi. Opracowano koncepcję przyszłego zagospodarowania tych terenów, która 
stanowiła załącznik do wniosku o zmianę zapisu w studium (ryc. 7) oraz poprzedziła procedurę opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie obejmowało następujące 
rozwiązania:
 – rekultywację terenu poeksploatacyjnego, z wyznaczeniem terenów rekreacyjnych o charakterze leśnym 

i parkowym wraz z urządzeniami terenowymi służącymi powyższym funkcjom,
 – wyznaczenie terenów pod zabudowę usługową, związaną z rekreacją i wypoczynkiem jako funkcją 

podstawową oraz handlem, jako funkcją towarzyszącą,
 – wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jako funkcją podstawową oraz rekreacją 

i wypoczynkiem jako funkcją towarzyszącą,
 – rozwiązanie układu komunikacji kołowej i pieszej (układu podstawowego obsługującego teren, ścieżek 

rowerowych i ciągów spacerowych),
 – konieczną infrastrukturę techniczną.

Silikaty, mając na uwadze obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego a jednocześnie dążąc do kompleksowego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego szukały 
pomysłu i potencjalnych inwestorów dla swojego zamierzenia. Rozszerzenie zakresu funkcji, możliwych 
do realizacji na tym obszarze znacznie ułatwiłoby ten proces. Jednocześnie, mając na względzie atrakcyj-
ność terenu tj. położenie w enklawie lasów iglastych oraz występowanie nasłonecznionych południowych 
2 „rekultywacja to przywracanie terenom zniszczonym działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru” ( http://sjp.pwn.pl/lista.
php?co=rekultywacja).
 Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi proces rekultywacji są: Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 
628) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września 
2002 r (Dz. U. 02.165.1359 z dnia 4 października 2002 r.). 
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stoków, podjęto decyzję, że wykorzystanie tego terenu na potrzeby budowy prototypowego eco-osiedla 
byłoby najlepsze.

Rozwiązanie podobne powstanie w hiszpańskiej miejscowości Logroño, gdzie rozpocznie się budowa 
samowystarczalnego, ekologicznego osiedla. Projekt przewiduje budowę 3 tysięcy domów i budynków 
usługowych, które zajmą zaledwie 10% działki. Resztę stanowić będą tereny zielone i naturalne elektrow-
nie. Niezabudowaną część działki będzie stanowił eko-park, stanowiący połączenie terenów zielonych 
z produkcją energii. Będzie ona wytwarzana za pomocą odpowiednio rozmieszczonych kolektorów sło-
necznych oraz wiatraków (http://wiadomosci.ekologia.pl). 

Podany przykład rozwiązania, nosi nazwę architektury naturalnej i wykorzystuje przyrodnicze źródła 
energii, recykling wód, nowoczesne systemy oczyszczania ścieków itp., nie występuje jeszcze w Białym-
stoku. Dla Silikatów powstała wstępna koncepcja (ryc. 8), zawierająca próbę rozwiązania eco-osiedla 
o takim charakterze.

Podsumowanie

Przeobrażone na stałe, w wyniku działalności eksploatacyjnej złóż kruszyw naturalnych grunty rolne 
i leśne w często trudne do rekultywacji nieużytki oraz nie podejmowanie biorestytucji terenów przekształco-
nych, zwłaszcza o zakończonym procesie wydobycia, są bardzo akcentujące się w krajobrazie i wymagają 
rozwiązania. 

Obszary te mogą zostać przekształcone w wartościowe obszary, za pomocą wykreowania innego, wła-
ściwego sposobu zagospodarowania. Te obszary, które posiadają wartościowe cechy krajobrazowe lub 
cenne walory poznawcze, mogą zostać przekształcone w obiekty o charakterze rekreacyjno-wypoczynko-
wym z elementami edukacji (geopark, ścieżka geologiczna, obiekt geoturystyczny).

Dotychczasowe sposoby rekultywacji techniczno-biologicznej, prowadzone na terenach wyeksplo-
atowanych, wraz z ich leśnym zagospodarowaniem, okazały się niewystarczające z racji ich położenia 
w granicach administracyjnych miasta lub w bliskiej odległości od niego. Presja obecnych użytkowników 
wymusza inne zagospodarowanie takich obszarów oraz nadanie im oczekiwanych funkcji. Prowadzi to 
do konieczności podejmowania konkretnych decyzji planistycznych oraz działań architektoniczno-urbani-
stycznych, mających na celu przywrócenie wartości użytkowych terenom przekształconym.
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