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1 Das Projekt REVIVAL!  

Im deutsch-polnischen Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien 
und Sachsen widmen sich zehn Klein- und Mittelstädte in Südwestpolen und Ostsachsen mit 
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen der Stärkung ihrer baukulturell wertvollen Innenstädte. 
Das Projekt des Gesamtwerts von 1 032 906 Euro wird im Rahmen des Kooperationsprogramms 
INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mit 877 544 Euro zu 85% durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2018 bis Dezember 2020. 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), koordiniert das Projekt als Lead Partner.  
Gemeinsam mit der TU Dresden (IHI Zittau), welche als zweiter wissenschaftlicher Partner auf 
deutscher Seite das Projekt begleitet, betreibt das IÖR das in Görlitz ansässige Interdisziplinäre 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Darüber hinaus ist auf polnischer 
Seite das Institut für territoriale Entwicklung (Instytut Rozwoju Terytorialnego - IRT) der Woiwodschaft 
Niederschlesien als dritter wissenschaftlicher Partner in das Projekt eingebunden. Die kommunalen 
Partner sind: Görlitz – vertreten durch die Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH – Bautzen, Zittau und 
Reichenbach O.L. in Ostsachsen sowie die polnischen Städte (deutsche Ortsnamen in Klammern) 
Bolesławiec (Bunzlau), Gryfów Śląski (Greiffenberg), Kamienna Góra (Landeshut), Chełmsko Śląskie 
(Schömberg) – vertreten durch die Gemeinde Lubawka (Liebau) – und Lubomierz (Liebenthal) in 
westlichen Teilen der Wojewodschaft Niederschlesien sowie Żary (Sorau) in der Wojewodschaft Lebus. 

Die Partnerstädte des Projekts liegen im Fördergebiet des Programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-
2020. Das Gebiet ist in weiten Teilen geprägt von einer Vielzahl von Klein- und Mittelstädten 
mittelalterlichen Ursprungs, die in ihrer geschichtlichen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem 
baukulturellen Erbe, aber auch der demographischen und sozioökonomischen Entwicklung ähnliche 
Potenziale und Herausforderungen aufweisen. Mit einer eher peripheren Lage zwischen den 
Ballungszentren Dresden und Wrocław sind die Klein- und Mittelstädte, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße, besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt REVIVAL! 
begegnet den regionalen Herausforderungen, indem es auf das baukulturelle Erbe der historischen 
Städtelandschaft als gemeinsames Potential setzt. Durch den Erhalt des Kulturerbes und die Belebung 
der historischen Zentren zielt das Projekt darauf ab, zu einer nachhaltigen Entwicklung und hohen 
Lebensqualität in der deutsch-polnischen Grenzregion beizutragen. Die innerhalb eines strukturierten, 
grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches umgesetzten Projektmaßnahmen reichen von individuell  
von den Partnerstädten realisierten Revitalisierungsmaßnahmen in den Innenstädten über 
grenzübergreifende Aktivitäten zur Erschließung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes bis 
hin zu wissenschaftlicher Forschung und Transferleistungen in die Praxis, zu denen dieses Dokument 
zählt. 

Mit diesem Ansatz wurde REVIVAL! im Wettbewerb "Kooperation ohne Grenzen" vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Ministerium für Investition und wirtschaftliche 
Entwicklung der Republik Polen (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) als Flaggschiffprojekt zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts 2030 für den deutsch-polnischen 
Verflechtungsraum ausgezeichnet (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Weitere Informationen zum Projekt REVIVAL! finden sich auf der 
Homepage: http://revival.ioer.eu 

  

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
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Lage der Partnerstädte des Projekts REVIVAL! im Fördergebiet INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.  
Quelle: REVIVAL! auf Grundlage von OpenStreetMap 

2 Ziel, Adressaten und Erarbeitung der Strategieempfehlungen  

Die vorliegenden Strategieempfehlungen bündeln die im Projekt REVIVAL! gewonnen Antworten auf 
die Frage, welchen Beitrag das kulturelle Erbe zu einer hohen Lebensqualität und nachhaltigen 
Entwicklung der grenzübergreifenden Region und ihrer historischen Städtelandschaft leisten kann. Ziel 
der Empfehlungen ist es, zur Aktivierung dieses Potentials beizutragen.  

Die Empfehlungen richten sich an kommunale, regionale und europäische Stakeholder der Stadt- und 
Regionalentwicklung. 

Die Strategieempfehlungen wurden von den drei wissenschaftlichen Projektpartnern gemeinsam mit 
den Partnerstädten im Rahmen des Projekts erarbeitet. Sie basieren auf den Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Projektarbeit. Diese beinhaltete Literaturrecherchen und die Konsultation von 
Experten aus den Bereichen Lebensqualitätsforschung, Klein- und Mittelstadtforschung sowie 
Kulturerbeerhalt und Stadterneuerung. Auf Grundlage der theoretischen Forschung wurden im ersten 
Jahr der Projektlaufzeit fünf Thesen erarbeitet (siehe 3.1), welchen Beitrag das baukulturelle Erbe im 
Idealfall zur Lebensqualität und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Die Thesen wurden 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 in den Partnerstädten zur Diskussion gestellt. Um 
herauszufinden, welchen Beitrag die historischen Innenstädte mit ihrem Kulturerbe tatsächlich in den 
einzelnen Partnerstädten leisten oder leisten könnten, führten die deutschen und polnischen 
Forscherteams getrennt insgesamt zehn Fokusgruppenworkshops mit VertreterInnen der 
Stadtgesellschaft durch. Die halbtägigen Veranstaltungen folgten einer einheitlichen Methodologie, 
die – was die Zusammensetzung der Gruppe und den Ablauf betrifft – mit einiger Flexibilität an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde. Die Fokusgruppen umfassten mit den VertreterInnen der 
am Projekt beteiligten Stadtverwaltungen und der moderierenden Forschungseinrichtung ca. 15 
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Personen. Die Städte luden unter anderem Mitglieder der Stadträte und Bürgermeister, Vorsitzende 
verschiedener Vereine sowie Händler, VertreterInnen von Bildungseinrichtungen und Stadtmarketing 
oder auch ehrenamtlich in der Stadtentwicklung engagierte Personen zu den Fokusgruppen. Die 
Teilnehmenden nahmen eine grobe Hierarchisierung der Thesen zum Potential des baukulturellen 
Erbes in Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Stadt vor (s. Abbildung Netzdiagramm in Abschnitt 
3.2). Anhand eines Schwarzplans der Innenstädte verorteten sie daraufhin Potentiale und 
Herausforderungen der städtischen Lebensqualität. Dies diente sowohl als Grundlage für eine 
gemeinsame Ortsbesichtigung als auch für eine abschließende Diskussionsrunde, zu der Frage wie die 
lokalen Rahmenbedingungen beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe optimal für die 
Steigerung der städtischen Lebensqualität zu nutzen.  

Darüber hinaus flossen Ergebnisse der folgenden zwei weiteren Workshops in die 
Strategieempfehlungen ein: Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
ausgerichteter Expertenworkshop mit VertreternInnen der nationalen Ministerien für Stadtplanung 
und Raumentwicklung sowie nachgeordneten Behörden beider Länder im November 2019 war Teil der 
Auszeichnung des Projekts REVIVAL! als Flaggschiffprojekt im deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
(siehe Kapitel 1). Auch hier wurde diskutiert, wie die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum unter Nutzung des baukulturellen Erbes weiter erhöht werden 
kann und welche Rolle dabei die nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Polen spielt. 
Im Dezember 2019 erfolgten außerdem eine Befragung der Partnerstädte und eine gemeinsame 
Diskussion zu den Inhalten der Strategieempfehlungen im Rahmen des vierten Partnerworkshops in 
Bautzen, an dem alle Projektpartner beteiligt waren. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PROJEKTGEBIET 

3 Ausgangslage im Projektgebiet und Handlungsbedarfe 

Trotz der zentraleuropäischen Lage des Projektgebiets handelt es sich aufgrund der Distanz zu 
Großstädten und einer historisch bedingten relativen Wirtschaftsschwäche um eine eher peripher 
gelegene Region, die dem Strukturwandel in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die historischen 
Innenstädte drohen trotz Erfolgen bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Gebäudebestands 
ihre traditionelle Versorgungsfunktion für Stadt und Umland als Ort von Kultur, Handel und Begegnung 
zu verlieren. Der Verlust städtischer Funktionen und Suburbanisierungsprozesse führen zu 
Leerständen von Wohn- und Geschäftsgebäuden in den Altstädten und stellen eine Bedrohung für die 
historische Bausubstanz dar. Bei einer zunehmenden Bedeutung weicher Faktoren wie dem 
Freizeitwert, dem kulturellen Angebot und dem Stadtimage bei der Ortswahl für Wohnen und 
Unternehmensansiedlungen stellt dieser Trend einen Standortnachteil dar. Andererseits führt die 
zunehmende Überlastung der Agglomerationen, wie in diesem Falle um Dresden und Wrocław, mit 
angespannten Wohnungsmärkten und zunehmenden Umwelt- und Verkehrsproblemen zu einem 
wieder erwachenden Interesse an Klein- und Mittelstädten und birgt Chancen für das Projektgebiet. 
Die Partnerstädte von REVIVAL! bieten mit ihrem reichen Raumangebot in kompakten, historischen 
Strukturen und ihrem attraktiven baukulturellen Erbe ein großes Potential für eine Renaissance im 
Zuge europaweit verstärkter (Re)urbanisierungsprozesse. 
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3.1 Der potentielle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die folgenden fünf Thesen beschreiben den möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur 
Lebensqualität historischer Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen, wie er im Zuge von 
Literaturrecherchen und Expertenkonsultationen im Rahmen des Projekts REVIVAL! identifiziert 
wurde. Ob dieses Potential in der Praxis vollumfänglich vorhanden ist und genutzt wird hängt von den 
lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Die fünf Thesen wurden in den Fokusgruppen 
der einzelnen Partnerstädte des Projekts zur Diskussion gestellt und mit ortsspezifischen 
Informationen untersetzt. 

I. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum 
Heimatgefühl der BewohnerInnen bei. 

II. Gesellschaft: Die StadtbewohnerInnen sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie. Sie 
engagieren sich aktiv für seine Erhaltung und Nutzung. 

III. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine 
bedeutende Rolle im Alltagsleben der StadtbewohnerInnen. Im Stadtzentrum befinden sich die 
wichtigsten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der 
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche Räume. 

IV. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen kulturelle 
Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste anknüpfen. 

V. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es 
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es 
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen. 

3.2 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zu Lebensqualität und nachhaltiger Stadt- und 
Regionalentwicklung im Projektgebiet 

Bei der Diskussion der Thesen in den Partnerstädten von REVIVAL! und einer groben Hierarchisierung 
der Thesen durch die FokusgruppenteilnehmerInnen entstand folgendes Stimmungsbild: 

Am bedeutendsten wurden in den meisten Fokusgruppengesprächen die Thesen 1 und 2 mit ihrer 
psychologischen und sozialen Dimension eingestuft.  

Es wurde grundsätzlich bestätigt, dass das baukulturelle Erbe, neben anderen Faktoren wie z.B. dem 
Naturerbe der landschaftlich attraktiven Region, einen wichtigen Beitrag zum Wesen der Stadt und 
zum Heimatgefühl der BewohnerInnen leisten kann. Dabei wurden nicht nur sinnlich wahrnehmbare 
Aspekte wie Schönheit der Architektur und die spezifische Atmosphäre der historischen Innenstädte 
als wichtig bewertet sondern insbesondere auch das lokale immaterielle Erbe, vermittelt durch 
Traditionen und Narrative. Die Bedeutung des städtischen Kulturerbes als Anker biographischer und 
kollektiver Erinnerung wurde ebenso hervorgehoben wie die identitätsstiftende Funktion lebendiger 
Handwerkstraditionen. Anderseits wurde deutlich, dass ein Bauerbe in schlechtem Zustand ein 
Empfinden gesellschaftlichen Scheiterns versinnbildlichen und negative Dynamiken verstärken kann. 
Ein guter baulicher Zustand und die Nutzbarkeit der historischen Bausubstanz sind somit zwei 
Voraussetzungen, um emotionale Bedürfnisse der StadtbewohnerInnen zu befriedigen und 
Wertschätzung und Stolz hervorzurufen. 
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Netzdiagramm: Bewertung der lokalen Relevanz der fünf Thesen in den Fokusgruppen der Partnerstädte: 
0 – keine, 1 – geringe, 2 – mittlere, 3 – relativ hohe, 4 – hohe Relevanz der These  
Quelle: REVIVAL!  

Auch die Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, der im Zentrum der zweiten These steht, wurde 
grundsätzlich bestätigt. Es gibt in den Partnerstädten mehrere Beispiele, in denen der 
zivilgesellschaftliche Einsatz für die Altstädte stark gemeinschaftsbildend wirkte. Jedoch wurde häufig 
bemängelt, dass der Einsatz für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes in der Regel an 
Einzelpersonen hänge und ein gemeinschaftliches Engagement aktuell stärker gefördert werden 
müsse. Dies könne auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls beitragen, welches in 
mehreren Partnerstädten als zu wenig ausgeprägt bewertet wurde. Ein wichtiger geschichtlicher 
Hintergrund, der sich bis heute im Projektgebiet, besonders aber in den polnischen Städten, auf 
Ortsverbundenheit und Lokalstolz der BewohnerInnen und ihren Einsatz für das Kulturerbe auswirkt, 
sind die Umsiedlungen, die infolge der Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach dem 2. WK 
in dieser Region durchgeführt wurden. Darüber hinaus scheint für das Projektgebiet und seine 
Stadtgesellschaften eine teils negative Selbstwahrnehmung symptomatisch, die sich in Teilen mit der 
Außenwahrnehmung der strukturschwachen Region deckt. Es wurde bestätigt, dass das Kulturerbe 
einen noch größeren Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation der Bevölkerung leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde vielfach auf den Bedarf einer stärkeren lokalen Geschichtsbildung 
gerade für jüngere Generationen hingewiesen. 

Inwieweit die historischen Innenstädte ihre traditionelle Funktion als Versorgungszentrum für Stadt 
und Umland weiterhin erfüllen (These III), wurde von Stadt zu Stadt unterschiedlich bewertet. Dies 



 

9 
 

hängt offenbar stark mit der Betroffenheit der Städte vom Strukturwandel ab, was wiederum mit 
Stadtgröße, geographischer Lage und Wirtschaftskraft zusammenhängt. Suburbanisierungsprozesse 
wurden allerorts als Bedrohung für die Funktionsvielfalt der Innenstädte genannt. Davon unabhängig 
wurde allen Altstädten eine große symbolische Bedeutung als Herz der Städte bestätigt. Häufig wurde 
der Bedarf hervorgehoben, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und ihre Funktion als 
Kommunikationsräume zu verbessern. Hierfür sind physische, ökonomische aber auch psychologische 
Barrieren zu reduzieren. Dazu zählt es, die physische und intellektuelle Erschließung der Innenstädte 
und ihres Kulturerbes zu verbessern. Mehrfach wurde in den Fokusgruppengesprächen der Wunsch 
nach einer stärker partizipativen Stadtentwicklung geäußert. Zum Beispiel wurde die partizipative 
Erarbeitung einer städtischen Entwicklungsvision wiederholt vorgeschlagen.  

In Partnerstädten beider Länder trat ein Spannungsfeld zutage zwischen dem Bedarf an effektiven und 
für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren denkmalpflegerischen Auflagen zum Schutz der historischen 
Bausubstanz und der jeweils charakteristischen Altstadtatmosphäre einerseits und andererseits dem 
Modernisierungsdruck der Bestandsbauten sowie dem Bedarf an Neubauten. 

Anhand der vierten These wurde in den Fokusgruppen das Dienstleistungsangebot der Innenstädte 
und dessen Nutzung diskutiert. Theoretisch haben das baukulturelle Erbe und das damit assoziierte 
immaterielle Erbe ein großes Potential, einen Beitrag zum Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten 
für alle Einkommens- und Altersgruppen zu leisten. In der gegenwärtigen städtischen Alltagspraxis  
wurde dieser Beitrag von den TeilnehmernInnen der Fokusgruppen eher mittelmäßig eingestuft. 
Teilweise scheint das Kulturerbe der Altstädte in diesem Sinne noch zu wenig erschlossen. Gleichzeitig 
wurde in einigen Städten die Gefahr einer zu starken Ausrichtung auf touristische Vermarktung, vorbei 
an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, deutlich. Alle Innenstädte schöpfen aus dem 
Freizeitpotential jedoch mehrfach im Jahr, wenn die Altstädte als Raum und Kulisse für Stadtfeste 
dienen.  

Am geringsten wurde in den meisten Fokusgruppengesprächen der direkte wirtschaftliche Nutzen des 
baukulturellen Erbes (These V) bewertet. Der Beitrag durch Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
oder auch im Bauwesen wurde meist als marginal eingestuft. Häufig wurde im Gegenteil die finanzielle 
Belastung für kommunale und private Denkmaleigentümer hervorgehoben, die der Erhalt der 
historischen Bausubstanz mit sich bringt. Dennoch war man sich einig, dass das Kulturerbe als weicher 
Standortfaktor die Attraktivität der Stadt wesentlich steigert oder steigern könnte. Eine bessere 
Vermarktung der Städte und der Region sowie eine weitere Tourismusförderung wurden als 
Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang identifiziert.  

4 Strategische Empfehlungen für die Entwicklung der historischen Städtelandschaft 

Die strategischen Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf das gesamte Projektgebiet, d.h. auf 
die für alle Partnerstädte identifizierten Handlungsbedarfe. Den in 4.2 genannten Strategischen Zielen 
sind in 4.3 erste Lösungsansätze zugeordnet, die sich aus den im Rahmen des Projekts REVIVAL! 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Diese werden in 4.5 schließlich in den Kontext bereits 
vorhandener Strategiedokumente gestellt. Ortsspezifische Empfehlungen finden sich darüber 
hinausgehend in kommunalen Strategieempfehlungen. 
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4.1 Vision Statement für das Projektgebiet und seine historischen Klein- und Mittelstädte 

 

4.2 Strategische Ziele 

Auf kommunaler Ebene gilt es, durch die Revitalisierung der historischen Innenstädte die städtische 
Lebensqualität zu steigern. Hierfür wurden die folgenden drei sich auf einander beziehenden 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

               

 

 

Auf regionaler Ebene gilt es, auch grenzübergreifend das Potential des gemeinsamen Kulturerbes in 
den historischen Innenstädten für eine nachhaltige Raumentwicklung und hohe regionale 
Lebensqualität zu nutzen. Hierfür wurden die folgenden drei, sich auf einander beziehende 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

 

 

Das gebaute und immaterielle Kulturerbe der historischen Innenstädte im Projektgebiet 
trägt bestmöglich zu einer hohen Lebensqualität der BewohnerInnen bei. Die Klein- und 
Mittelstädte  zeichnen sich durch eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft aus und 

verfügen über attraktive, funktionsgemischte Stadtkerne. Grenzübergreifend bilden sie 
eine gut vernetzte, vitale Städtelandschaft. 
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4.3 Lösungsansätze auf kommunaler Ebene  

Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Städte. 

Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung des Kulturerbes sind  Voraussetzung dafür, dass diese nicht 
erneuerbare Ressource den  aufgezeigten potentiellen Beitrag zur städtischen Lebensqualität leisten 
kann. Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich in erste Linie auf die bedarfs- und denkmalgerechte 
Erhaltung und Entwicklung des Baubestands der Innenstädte. Dabei ist jedoch das damit assoziierte 
immaterielle Erbe zu berücksichtigen. Sanierungen, Restaurierungen, Modernisierungen und 
Neubautätigkeiten sollten auf denkmalgerechte Nutzungen abzielen, die sowohl dem 
gesellschaftlichem Bedarf und dem baulichen Bestand gerecht werden, als auch nach Möglichkeit 
traditionelle Nutzungen und ggf. bewegliche Kulturgüter integrieren.  

Die Bedeutung einer guten Vermittlung denkmalpflegerischer Auflagen wird deutlich am 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der StadtbewohnerInnen nach dem Erhalt der historischen 
Bausubstanz und der authentischen Altstadtatmosphäre einerseits und einem großen 
Modernisierungsdruck andererseits. Von den Projektpartnern wurde sowohl der Wunsch nach einem 
konsequenten Schutz der historischen Gebäude und des Stadtbildes, u.a. durch Gestaltungsauflagen 
für Neubauten, als auch nach einer flexibleren Genehmigung temporärer und reversibler 
Interventionen an Einzeldenkmalen und im öffentlichen Raum der historischen Innenstädte artikuliert. 
Zielführende Kompromisse bedürfen unter anderem einer engen und bürgernahen Kooperation der 
Denkmalpflege- und Stadtentwicklungsbehörden. Eine professionelle Beratung von 
Denkmaleigentümern und Investoren bei Baumaßnahmen setzt voraus, dass die Stadtverwaltungen in 
der Lage sind, personelle und fachliche Kapazitäten hierfür bereit zu stellen.  

Um die kommunalen und privaten Eigentümer der Denkmale und anderer schützenswerter 
Bestandsbauten zu deren Erhalt und Entwicklung zu befähigen,  bedarf es Förderinstrumente mit 
geringeren bürokratischen Hürden.  

Darüber hinaus wurde in den Partnerstädten der Wunsch nach einer  Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Denkmalpflege und Stadtentwicklung artikuliert. Hierfür 
sollte neben der Nutzung von Bürgerbeteiligungsformaten auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Vereinen, engagierten Bürgern und Bildungseinrichtungen gestärkt werden. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Das Potential des Kulturerbes zur Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen hängt von 
seiner physischen und intellektuellen Zugänglichkeit für die lokale Bevölkerung ab. Der folgende 
Abschnitt zeigt daher Lösungsansätze für die Erschließung und Aneignung der historischen Innenstädte 
und ihres Kulturerbes auf. 

Die Gewährleistung der physischen Zugänglichkeit umfasst die Verbesserung der Erschließung der 
Innenstädte durch öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine 
besondere Herausforderung in den Altstädten ist dabei, die Bedürfnisse des privaten, motorisierten 
Verkehrs mit denen von Fußgängern und Fahrradfahrern zu vereinbaren. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel aber auch auf den Wunsch, die Altstädte familiengerecht zu gestalten, 
erscheint die Gewährleistung von Barrierefreiheit besonders für Senioren und Familien im 
Baubestand und im Stadtraum eine Herausforderung. 
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Die Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen ist eine Voraussetzung 
für die sozialintegrative Wirkung der Innenstädte. In diesem Zusammenhang wurde in den 
Partnerstädten zum Beispiel der Bedarf an funktionsgerechten Stadtmöbeln, der Beleuchtung der 
Innenstädte und ihrer Denkmale sowie an Kinderspielplätzen deutlich. Darüber hinaus wurde der 
Freizeit- und Erholungswert erschlossener Grünanlagen und Gewässer der historischen Innenstädte 
hervorgehoben.  

Es ist außerdem wichtig, ein  ausgewogenes Kultur- und Dienstleistungsangebot in den historischen 
Innenstädten bereitzustellen, welches sowohl die touristische Entwicklung als auch die Interessen 
und (finanziellen) Möglichkeiten der BewohnerInnen berücksichtigt. 

Hervorgehoben sei auch die wichtige Rolle der Stadtverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
für die Belebung der Innenstädte durch die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen wie Feste und 
Kulturevents in den Innenstädten. In diesem Zusammenhang wurde in den Partnerstädten wiederholt 
der Wunsch nach einer Flexibilisierung der Genehmigung temporärer Nutzungen im Stadtraum und 
in Leerstandsimmobilien geäußert. Es scheint außerdem ein Bedarf zu bestehen, rechtliche und 
administrative Hürden für die Nutzung des Stadtraums zu mindern, um die Belebung der Innenstädte 
ganzjährig und durch alle BewohnerInnen und BesucherInnen gewährleisten zu können. 

Ein wesentliches und weiter ausbaufähiges Handlungsfeld ist die Vermittlung des Kulturerbes der 
Innenstädte. Hierzu zählt u.a. das Informationsangebot im Stadtraum und seinen Denkmalen. Das 
Angebot sollte nach Möglichkeit mehrsprachig sein (Deutsch, Englisch, Polnisch). Ein besonderer 
Bedarf an geschichtlicher und kultureller Bildungsarbeit für junge Generationen kam im Projektgebiet 
zum Ausdruck. Dieser Bedarf sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und 
Vereinen im Vermittlungsangebot zum Kulturerbe besonders berücksichtigt werden.  

Lokalen Narrativen wurde in mehreren Partnerstädten eine  sozialintegrative Funktion und förderliche 
Wirkung auf das zivilgesellschaftliche Engagement für die Stadtentwicklung  zugesprochen. Die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung lokaler Narrative sollte daher ein Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung sein. 

Schließlich kann die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung für das Kulturerbe und zu seiner Aneignung leisten. 

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Mit einer sozial und räumlich inklusiven Stadtentwicklung ist sowohl die aktive Einbindung der lokalen 
Bevölkerung und unterschiedlicher Interessengruppen gemeint, als auch eine räumlich integrative 
Herangehensweise. Dies fördert nicht nur zivilgesellschaftliches Engagement sondern scheint auch 
zielführend, um Nutzungs- und Interessenkonflikte in den historischen Innenstädten zu bewältigen, 
die mit der Funktionsvielfalt und den baulichen Gegebenheiten einhergehen. 

Eine räumlich inklusive Stadtentwicklung zielt auf die Belebung der Innenstädte und die Stärkung ihrer 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland ab. Dies setzt voraus, Suburbanisierungsprozessen 
entgegen zu steuern, um die Funktionsvielfalt der Innenstädte zu stärken und die landschaftliche 
Integrität des Umlands zu schützen. Zur Umsetzung dieser Forderungen sollten die formellen und 
informellen Instrumente der Stadt- und Regionalplanung genutzt werden. Hierzu zählen zum einen die 
kommunale Bauleitplanung, im Rahmen derer Neubautätigkeiten gesteuert und begrenzt werden 
können. Damit eine solche Begrenzung nicht zur Behinderung des Entwicklungspotenzials der 
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jeweiligen Kommune wird, sollten etwa Programme zur (Innen-)Stadtentwicklung genutzt werden (in 
Deutschland z.B. die Programme der Städtebauförderung). 

In mehreren Partnerstädten des Projekts REVIVAL! wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtbevölkerung eine Stadtentwicklungsvision zu erarbeiten. Eine solche sollte die Potentiale des 
baukulturellen Erbes und des damit verbundenen immateriellen Erbes in den Blick nehmen, um so 
neben technischen und wirtschaftlichen Belangen stärker funktionale, soziale und emotionale 
Bedürfnisse in den Fokus zu rücken. Ein zentrales Ziel wäre der Erhalt des Genius Loci, d.h. der lokalen 
baulichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten und Atmosphäre. Teil des Erarbeitungsprozesses 
wäre ein öffentlicher Diskurs über das „gute Leben“ in der Stadt. In diesem würden Nutzungskonflikte 
adressiert, wie etwa der Wunsch nach einer belebten Innenstadt, die allen Bevölkerungsgruppen als 
Kommunikationsraum dient, und die gleichzeitig dem Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht wird. Das 
Ziel sollte sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der die gegensätzlichen Interessen berücksichtigt 
und auf ein ausgewogenes, innerstädtisches Angebot für verschiedene Nutzergruppen jeden Alters 
und für Familien abzielt. In den Partnerstädten wurde die Bedeutung transparenter 
Stadtentwicklungsprozesse hervorgehoben, die auch junge StadtbewohnerInnen einbinden. 

Schließlich sei die Bedeutung des Stadtmarketings betont. Es sollte die Vorzüge der klein- und 
mittelstädtischen Lebensqualität, zu der auch das Kulturerbe der Innenstädte wesentlich beiträgt, 
hervorheben. 

4.4 Lösungsansätze auf regionaler Ebene  

Die hier folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder, die ein gemeinsames Agieren 
der Städte und anderer Akteure der Raumentwicklung voraussetzen. 

Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung  

Um das Image der Region und ihrer Städte sowie die Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu 
verbessern, müsste man die lokalen und regionalen Qualitäten stärker nach innen und außen 
kommunizieren. Hierbei sollte das Kulturerbe als ein Baustein der spezifischen regionalen 
Lebensqualität hervorgehoben werden. Dies kann dazu beitragen, nicht nur Touristen und Zuzügler, 
darunter insbesondere Familien, zu werben, sondern auch die Ortsbindung und kulturelle 
Identifikation und somit den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. 

Förderung von Tourismus und regionalen Produkten 

Eine gemeinsame Bewerbung und Vermarktung der kulturellen Vielfalt der Region – des gebauten 
und immateriellen Kulturerbes – neben der landschaftlichen Attraktivität wird sich positiv auf die 
Außen- und Selbstwahrnehmung auswirken. Es ist aber auch eine wirtschaftsrelevante Maßnahme zur 
Förderung von Tourismus, wozu auch die Entwicklung gemeinsamer  touristischer Angebote gehört. 
Im Dreiländereck sollte die gemeinsame touristische Vermarktung sich auch auf die ähnlich geprägte, 
angrenzende tschechische Region erstrecken. Im Rahmen des Projekts REVIVAL! hätte zum Beispiel ein 
gemeinsames Geocaching Spiel entstehen sollen, welches aufgrund der pandemischen 
Einschränkungen im Jahr 2020 als interaktives Projektvideo in den virtuellen Raum verlegt werden 
musste.  

Zur Stärkung der Handwerkstraditionen ist darüber hinaus die Bedeutung einer grenzübergreifenden 
Vermarktung regionaler Produkte hervorzuheben, die mit lokalen Maßnahmen zur Förderung des 
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(Kunst-)Handwerks ergänzt werden sollte. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit 
verwiesen, Handwerksbetriebe in leerstehenden Innenstadtimmobilien anzusiedeln, wie es durch den 
Projektpartner Bautzen im Rahmen des Projekts REVIVAL! verfolgt wurde. Auch die  
grenzübergreifende Marktveranstaltungsreihe des Projekts lieferte einen initialen  Beitrag zur 
Förderung regionaler Produzenten, der weiterverfolgt werden sollte. 

Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur 

Die Lösungsansätze auf kommunaler Ebene, die auf die Revitalisierung der historischen Zentren der 
Klein- und Mittelstädte abzielen, tragen auch zur Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur der 
Region bei. Dies muss als Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung gewertet werden, da 
dadurch kulturelle, ökonomische und ökologische Ressourcen geschützt und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert werden. Folgende zusätzliche Lösungsansätze zur Stärkung der 
grenzübergreifenden Städtelandschaft sollen genannt werden:  

Die grenzübergreifende Region bedarf einer koordinierten Regionalplanung. Als gemeinsame 
raumplanerische Vision kann das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
2030 dienen (siehe 4.5). Zur Koordinierung der kommunalen Planung sowie zur teilräumlichen 
Ausgestaltung der Vorgaben der Landesplanung, spielt die Regionalplanung in Sachsen eine wichtige 
Rolle. In Polen ist die Regelungskraft des Regionalplans (Raumordnungsplan der Woiwodschaft) 
deutlich schwächer ausgeprägt.    

Schwerpunkt der Regionalplanung sollte der Erhalt der Vitalität und die Stärkung der 
Versorgungsfunktion der Klein- und Mittelstädte für die Bevölkerung von Stadt und Umland sein. 
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Schutz der Funktionsvielfalt der Innenstädte und der 
umliegenden Landschaft vor Suburbanisierungsprozessen. 

Mit Blick auf die (über)regionale und grenzübergreifende Erschließung des gemeinsamen Kulturerbes 
ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung unter den Städten und an die nächstgelegenen 
Ballungszentren. Hierzu zählen insbesondere die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und 
regionale Fahrradwege, die auch grenzübergreifend in guter Qualität und Quantität gewährleistet sein 
sollte. 

4.5 Einordnung in vorhandene (über-)regionale Strategieinstrumente  

Bereits bestehende Strategiedokumente bieten vielfache Möglichkeiten, an die Empfehlungen aus 
dem Projekt REVIVAL! anzuknüpfen, um baukulturelle Belange zur Steigerung der städtischen und 
regionalen Lebensqualität stärker zu berücksichtigen.  

Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien 2016-20201 (Program 
opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2016-2020) 

                                                           

1  Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016). URL: 
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html
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Das Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien für den Zeitraum 2016-
2020 ist das grundlegende Dokument der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien im 
Bereich der Denkmalpflege. 

Es befasst sich mit der Pflege sowie mit der Verwaltung des baukulturellen Erbes in Niederschlesien. 
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, dem Denkmalpfleger der Woiwodschaft Niederschlesien und dem Nationalen 
Denkmalinstitut, Zweigstelle Wrocław. 

Das Hauptziel des Programms ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Kulturerberessourcen zur 
Stärkung der Identität Niederschlesiens. In dem Dokument wird davon ausgegangen, dass das 
kulturelle Erbe eine Ressource ist, die den Aufbau und die Festigung einer gemeinsamen Identität 
ermöglicht und damit ein soziales Potential im Sinne des Projektes REVIVAL! darstellt. 

Die Aufgaben und Aktivitäten im Programm betreffen u.a. 

• die Verbesserung von Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, 
• die systematische Prägung und Stärkung einer niederschlesischen Identität, 
• den Aufbau von Wissen über Denkmäler sowie  
• die effektive Verwaltung dieser Ressourcen. 

Landesentwicklungsplan Sachsen2 

Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende 
landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf  
Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung 
festgelegt. Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen zur Entwicklung von Kulturerbe 
und Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten in diesem Dokument ist der Abschnitt des 
Landesentwicklungsplans zu Kultur und Sport hervorzuheben:  

“Die kulturelle Vielfalt und Bedeutung Sachsens mit seinem Netz der Kultureinrichtungen und 
Denkmale, verbunden mit den regionalen kulturellen Traditionen, soll in den zentralen Orten und in der 
Fläche in ihrer historisch gewachsenen Vielfalt und identitätsstiftenden Wirkung durch 
bedarfsgerechte, leistungsstarke und finanzierbare Strukturen gefördert, erhalten und 
weiterentwickelt werden. “ (169) 

 

 

 

 

                                                           

2 Landesentwicklungsplan Sachsen (2013). URL: 
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf  (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
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Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien3   

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist als Träger der Regionalplanung 
verpflichtet, für die Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen. Die Planungsregion besteht aus 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Der Regionalplan ist auf einen Zeithorizont von etwa 10 Jahren 
ausgerichtet. Die wichtigsten Ziele des Regionalplans, welche mit den strategischen Empfehlungen in 
diesem Dokument korrespondieren, betreffen den Bereichen Tourismus und Erholung wie auch den 
Bereich Kulturlandschaftsschutz: 

“Die in der Destination Oberlausitz-Niederschlesien gelegenen, natürlich und/oder kulturhistorisch 
entstandenen Tourismusgebiete sollen gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung und Ausstattung (siehe 
Begründung) im Rahmen der festgelegten Raumnutzungen landschaftsverträglich, nachhaltig sowie 
thematisch vernetzt weiter entwickelt werden. Entsprechende, auch gebietsübergreifende 
Kooperationen sollen insbesondere in Verknüpfung von städtischem und ländlichem Tourismus vertieft 
werden. Kulturtouristische Angebote sollen unter Einbeziehung wertvoller städtebaulicher Strukturen 
und regionstypischer Bauformen erhalten und ausgeweitet werden. Raumbedeutsame bauliche Vor-
haben sollen auf VRG/VBG Erholung, zentrale Orte und Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Tourismus konzentriert werden.“ (41)  

“Die Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz sollen für den Umgebungsschutz der prägenden 
Elemente des Landschaftsbildes und der Siedlungsgeschichte sowie für die landschaftsbezogene 
Erholung erhalten und entwickelt werden.” (81)  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 (Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030)4 

Die Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030 ist ein Dokument in der Projektphase, welches Leitlinien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Südwestens der Woiwodschaft Niederschlesien 
vorgibt. Die Strategie entspricht den Hauptzielen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und ist 
u.a. an der gezielten Ausschöpfung finanzieller Unterstützung aus verschiedenen Quellen, von der EU 
über die nationale bis zur regionalen Ebene, ausgerichtet. Dabei hat die Beseitigung von Barrieren für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung oberste Priorität. 

Der Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, insbesondere die Sudeten und das 
Sudetenvorland, hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchgemacht. 
Die Region steht vor Herausforderungen wie einem Mangel an zeitgemäßem Wohnraum trotz 
Bevölkerungsrückgang, einer Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Polarisierung sowie einer unzureichenden ÖPNV-Versorgung. In den genannten Bereichen nehmen die 
Disparitäten im Vergleich zum Norden der Woiwodschaft sowie zu anderen Regionen in Polen 
beständig zu. 

                                                           

3 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

4 Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018). URL: 
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
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Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen in diesem Kapitel ist das im Strategieentwurf 
festgelegte strategische Ziel Nr. 4 "Verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen und Schutz der Werte 
des Natur- und Kulturerbes" hervorzuheben, sowie die untergeordneten Ziele einer „Unterstützung 
von Projekten zur Entwicklung der Kultur und des kulturellen Erbes in der Region“ und einer 
„Unterstützung integrierter Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes“. (141) 

Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum. Vision 2030.5 

“Das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine 
raumplanerische Vision, die zeigt, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße 
2030 aussehen soll. Es wurde seit 2014 durch den Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen 
Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer 
Raumordnungsausschuss) erarbeitet und ist ein Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen zur guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.” 6 

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Zukunftsvision mit Blick auf die strategischen Empfehlungen 
ergeben sich aus den Punkten “I. Die Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen” und “V. 
Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern” der Vision.  

Mit Blick auf die polyzentrische Siedlungsstruktur heißt es u.a., dass “die in den Zentren 
unterschiedlicher Größe und Funktion vorhandenen Potenziale  gemeinsam entwickelt, genutzt und 
auch außerhalb des Verflechtungsraumes kommuniziert” (10) werden sollen.  

Die regionale, grenzüberschreitende Lebensqualität soll u.a. durch eine Steigerung des “Bewusstsein[s] 
der Bevölkerung für das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe im deutsch-polnischen Ver-
flechtungsraum infolge vielfältiger Projekte und Aktivitäten” (18) erhöht werden. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße7 

Die strategischen Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 zielen auf 
einen Ausbau der grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen ab, in denen die 
größtmöglichen Wirkungen für das Grenzgebiet zu erwarten sind. Ziele, die sich mit den strategischen 
Empfehlungen in diesem Dokument überschneiden sind in folgenden in Kapitel aufgeführt:  

• Kultur: Maßnahme E.1.1 Erhaltung und Schutz des Kulturerbes (13) 

• Bildung und Wissen: Maßnahme E.2.1 Ausbau der Kooperation im Bereich Erziehung und 
Bildung (13) 

                                                           

5 Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und 
grenznahe Zusammenarbeit (2016): Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen 
Verflechtungsraum. Vision 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (abgerufen am 
26.10.2020). 

6 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/ 

7 Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS), Görlitz: 

prof. dr Robert Knippschild, kierownik projektu – Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) 
im. Leibniza / TU Dresden (IHI Zittau) 
Eva Battis-Schinker – Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza 
Bettina Knoop – TU Dresden (IHI Zittau)  
Marek W. Jaskólski – TU Dresden (IHI Zittau) 
Sarah Al-Alawi – TU Dresden (IHI Zittau) / Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. 
Leibniza 

Województwo Dolnośląskie - Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu: 

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof 
Karolina Gmur 
Marzenna Halicka-Borucka  
Sławomir Książek 
Marta Kukuła 
Przemysław Malczewski 

Materiał ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po wprowadzeniu zawierającym krótki opis projektu (rozdział 1) oraz informacje na temat 
przygotowania niniejszych rekomendacji (rozdział 2) część pierwsza zajmuje się sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/
REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_obszar projektu.pdf 

Wspólnie z miastami partnerskimi opracowano zalecenia dla poszczególnych lokalizacji. Są one 
dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu pod adresem:  

http://revival.ioer.eu/działanie/rekomendacje_strategiczne/ 

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne%20REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_obszar%20projektu.pdf
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne%20REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_obszar%20projektu.pdf
http://revival.ioer.eu/dzia%C5%82anie/rekomendacje_strategiczne/
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1 Projekt REVIVAL!  

W polsko-niemieckim projekcie "REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo-zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii przy wsparciu trzech instytucji badawczych starało się o wzmocnienie swoich śródmieść, 
cennych pod względem architektoniczno-kulturowym. Projekt o łącznej wartości 1 032 906 euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą 877 544 euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas trwania projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR), należący do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, 
koordynuje projekt jako partner wiodący. Wspólnie z  Technische Universität Dresden (IHI Zittau), 
będącym drugim partnerem naukowym w projekcie, IÖR prowadzi w Görlitz Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS). Z polskiej strony partnerem naukowym w projekcie 
jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka – oraz Lubomierz w zachodniej części Województwa Dolnośląskiego oraz Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta partnerskie w projekcie położone są na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020. Obszar objęty projektem cechuje się w znacznej części dużą liczbą 
małych i średnich miast o średniowiecznych korzeniach, mających podobne potencjały i wyzwania 
pod względem rozwoju historycznego, struktury miejskiej, dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ale również rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego. Przy swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia i Drezna, małe i średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno-urbanistycznej 
jako wspólny potencjał. Poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i ożywienie historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego trwałego rozwoju i wysokiej jakości 
życia w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Działania projektowe realizowane były 
w ramach ustrukturyzowanej, transgranicznej wymiany doświadczeń i rozciągały się 
od indywidualnych, wykonywanych samodzielnie przez miasta partnerskie działań rewitalizacyjnych 
w śródmieściach, poprzez transgraniczne działania informacyjne i popularyzujące wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za takie podejście projekt REVIVAL! został nagrodzony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 

   

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
http://revival.ioer.eu/
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze rekomendacje strategiczne gromadzą pozyskane w projekcie REVIVAL! odpowiedzi na 
pytanie, jaki wkład wnieść może dziedzictwo kulturowe w wysoką jakość życia i zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały w ramach projektu przez trzech partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona kwerendy literatury oraz konsultacje z ekspertami z dziedzin badań 
nad jakością życia, badań nad małymi i średnimi miastami oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku projektu pięć tez (patrz rozdz. 3.1) odnośnie tego, jaki wkład wnieść może w idealnym 
przypadku kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne w jakość życia i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach partnerskich. Aby ustalić, jaki jest rzeczywisty i jaki mógłby być wkład historycznych 
centrów miast z ich dziedzictwem kulturowym w poszczególnych miastach partnerskich, polskie 
i niemieckie zespoły badawcze przeprowadziły osobno w sumie dziesięć warsztatów w grupach 
fokusowych z przedstawicielami społeczności miejskich. Półdniowe spotkania prowadzone były 
zgodnie z jednolitą metodologią, która - odnośnie składu grupy i przebiegu - dostosowywana była 
z pewną elastycznością do miejscowych warunków. Grupy fokusowe składały się, razem 
z przedstawicielami biorących udział w projekcie urzędów miejskich i moderujących warsztaty 
instytucji badawczych, z ok. 15 osób. Miasta zaprosiły do udziału w grupach fokusowych między 
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innymi członków rad miejskich i burmistrzów, przewodniczących różnych stowarzyszeń oraz 
handlowców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i marketingu miejskiego czy też społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta (patrz rysunek wykresu sieciowego w rozdziale 3.2). Na podstawie schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały i wyzwania miejskiej 
jakości życia. Służyło to zarówno jako podstawa do wspólnego zwiedzania miejscowości, jak i do 
końcowej dyskusji o tym, jak wpływać należałoby na lokalne warunki ramowe, aby wykorzystać 
optymalnie kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości 
życia.  

Poza tym w rekomendacjach strategicznych uwzględniono wyniki kolejnych dwóch warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni oraz podległych im instytucji z obu krajów w listopadzie 2019 roku były częścią 
wyróżnienia projektu REVIVAL! jako projektu flagowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach w polsko-niemieckim obszarze powiązań wykorzystując kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne i jaką rolę odgrywa przy tym krajowa polityka rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz wspólna dyskusja na temat treści rekomendacji strategicznych w ramach regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie, jest to z powodu odległości 
od metropolii oraz wynikającej z uwarunkowań historycznych relatywnej słabości gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym śródmieściom grozi pomimo sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury i stanu 
budynków utrata tradycyjnych funkcji, jakie pełniły na rzecz miasta i jego otoczenia jako miejsce 
kultury, handlu i spotkań. Utrata miejskich funkcji użytkowych i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w lokalach mieszkaniowych i użytkowych w obrębie starówek, co stanowi zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich jak 
walory rekreacyjne, oferta kulturalna i wizerunek miasta przy wyborze miejsca zamieszkania 
i działalności gospodarczej tendencja ta stanowi negatywny element w ocenie wartości lokalizacji. 
Z drugiej strony, coraz większe przeciążenie aglomeracji, jak w tym przypadku wokół Wrocławia 
i Drezna, z trudną sytuacją na rynkach mieszkań oraz narastającymi problemami ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co tworzy szanse dla obszaru objętego projektem. Miasta partnerskie REVIVAL! ze swoją ofertą 
przestrzeni w zwartych, historycznych strukturach i atrakcyjnym dziedzictwem architektoniczno-
urbanistycznym oferują znaczny potencjał odrodzenia w ramach narastających w całej Europie 
procesów (re)urbanizacji.  

 

3.1 Potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na miejską jakość 
życia  

Następujące pięć tez opisuje potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na 
jakość życia w historycznych małych i średnich miastach zgodnie z wnioskami zidentyfikowanymi 
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w trakcie analizy literatury i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje w pełnej rozciągłości w praktyce oraz czy jest wykorzystywany, zależy od lokalnych 
uwarunkowań w danym mieście. Przedstawione pięć tez poddane było pod dyskusję w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I. Tożsamość społeczności miejskiej a istota miasta: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ono ich łączy. Mieszkańcy angażują się aktywnie na rzecz jego zachowania 
i wykorzystania. 

III. Zasoby architektoniczne, struktura urbanistyczna i przestrzeń publiczna: Historyczne centrum 
miasta odgrywa ważną rolę w powszednim życiu mieszkańców miasta. W centrum znajdują się 
najważniejsze instytucje społeczne, kulturalne i sakralne, urząd miasta i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV. Funkcje kulturalne oraz związane z edukacją i rekreacją: Kulturowe dziedzictwo 
architektoniczno-urbanistyczne umożliwia tworzenie dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych 
ofert kulturalnych oraz działań rekreacyjnych i edukacyjnych, nawiązujących często do lokalnych 
tradycji i świąt.  

V. Gospodarka: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne odgrywa ważną rolę dla lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w rzemiośle i budownictwie, turystyce i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na jakość życia oraz 
zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi tezami w miastach partnerskich projektu REVIVAL! oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe znaczenie uczestnicy większości grup fokusowych przypisywali tezom nr 1 i nr 2 z ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy potwierdzali zasadniczo, że dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne może wnosić, 
obok innych czynników, jak np. dziedzictwo przyrodnicze atrakcyjnych krajobrazowo regionów, 
ważny wkład do istoty miasta i poczucia związku mieszkańców z ich małą ojczyzną. Jako ważne 
oceniano przy tym nie tylko dostrzegalne zmysłami aspekty jak piękno architektury czy szczególną 
atmosferę historycznych centrów miast, lecz również lokalne dziedzictwo niematerialne, 
przekazywane w formie tradycji i opowieści (narracji). Uczestnicy grup fokusowych podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano również, że dziedzictwo budowlane w złym stanie może być symbolem poczucia 
społecznej porażki i wzmacniać negatywne procesy. Dobry stan techniczny i możliwość korzystania 
z historycznej substancji architektonicznej stanowią tym samym dwa warunki, aby zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc. 2. Ocena lokalnego znaczenia pięciu tez w grupach fokusowych w miastach partnerskich 
projektu: 
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Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 
Również znaczenie dla spójności społecznej, która stała w centrum drugiej tezy, zostało 
potwierdzone. W miastach partnerskich projektu występują przykłady, w których zaangażowanie 
społeczne na rzecz starówek miało ważne znaczenie wspólnoto twórcze. Jednakże wielokrotnie 
wskazywano również, że zaangażowanie na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
architektonicznego zazwyczaj opiera się na zapale pojedynczych osób i należałoby wspierać 
aktywność całych społeczności. Może to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym, który do dziś w obszarze objętym projektem, w szczególności po polskiej stronie, 
oddziałuje na patriotyzm lokalny i dumę mieszkańców z ich miasta oraz na aktywność na rzecz 
dziedzictwa, są przesiedlenia, które nastąpiły w regionie w wyniku przesunięcia granicy polsko-
niemieckiej po II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz jego społeczności 
miejskich symptomatyczne wydaje się po części negatywne samo postrzeganie, które częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść jeszcze znacznie większy wkład 
do lokalnej i regionalnej identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta były dotknięte przemianami struktur gospodarczych, co znowu zależy od wielkości miasta, 



9 
 

położenia geograficznego i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie starówki mają duże znaczenie symboliczne jako serce swoich miast. Często podkreślano 
potrzebę poprawy jakości przebywania w śródmieściach oraz ich funkcji jako obszarów komunikacji 
społecznej. Należy w tym celu redukować bariery fizyczne, ekonomiczne ale również psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie w grupach fokusowych wyrażano postulat silniejszego partycypacyjnego rozwoju 
miejskiego. Na przykład powtarzała się propozycja partycypacyjnego wypracowania miejskiej wizji 
rozwoju.  

W miastach partnerskich w Polsce i Niemczech uwidoczniła się trudność pogodzenia z jednej strony 
potrzeby efektywnych i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych zasobów architektonicznych oraz ochrony charakterystycznej atmosfery starówek 
a z drugiej strony konieczności modernizacji istniejących budynków oraz potrzeby budowy nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania z niej. Teoretycznie dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne i związane z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników grup fokusowych jako mierny. W niektórych z nich dziedzictwo kulturowe starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej ludności. Wszystkie śródmieścia wykorzystują jednakże kilka razy w roku swój potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości grup fokusowych oceniono bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (teza nr 5). Wpływ wynikający z miejsc pracy 
w branży turystycznej lub też w budownictwie oceniany był najczęściej jako marginalny. Często 
podkreślano wręcz przeciwnie obciążenia finansowe dla komunalnych lub prywatnych właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup fokusowych byli zgodni, że dziedzictwo kulturowe jako czynnik miękki istotnie zwiększa 
atrakcyjność miasta lub mogłoby ja zwiększać. Lepsza promocja miast i regionu oraz dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów strategicznych przyporządkowano w rozdziale 4.3 pierwsze propozycje rozwiązań, które 
wynikają z wiedzy pozyskanej w ramach projektu REVIVAL!.  
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4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez rewitalizację historycznych centrów miast miejską 
jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na płaszczyźnie regionalnej należy wykorzystywać także transgranicznie potencjał wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w historycznych centrach miast na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni oraz wysokiej regionalnej jakości życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, 
odnoszące się do siebie nawzajem obszary działań i sformułowano je jako nadrzędne cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno-architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 

 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany potencjalny wkład w miejską jakość życia. Poniższe propozycje rozwiązań 
odnoszą się w pierwszej linii do odpowiedniego do potrzeb i zgodnego z ochroną zabytków 
zachowania i rozwoju istniejącej substancji budowlanej centrów miast. Należy przy tym jednak 
uwzględniać powiązane dziedzictwo niematerialne. Remonty, renowacje, modernizacje i budowa 
nowych obiektów powinny mieć na celu użytkowania zgodne z zabytkowym charakterem, które 
odpowiadają zarówno potrzebom społecznym i zasobom budowlanym, jak i w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy życzeniem mieszkańców zachowania historycznej substancji budowlanej i autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu artykułowali zarówno życzenie konsekwentnej ochrony historycznych budynków 
i wizerunku miasta, między innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak i bardziej elastycznego wydawania pozwoleń na czasowe i odwracalne interwencje 
w pojedynczych zabytkach i w przestrzenni publicznej historycznych centrów miast. Skuteczne 
kompromisy wymagają między innymi ścisłej i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 
zabytków i rozwoju miast. Profesjonalne doradztwo dla właścicieli zabytków i inwestorów 
odnośnie działań budowlanych wymaga, aby urzędy miast były w stanie udostępnić osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby umożliwić komunalnym i prywatnym właścicielom zabytków i innych godnych ochrony 
istniejących budynków ich zachowanie i rozwój, potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia 
charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza tym artykułowano w miastach partnerskich życzenie wspierania zaangażowania 
obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form angażowania mieszkańców wzmocnić także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, 
zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

 

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w jakość życia i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie fizycznej dostępności obejmuje poprawę dostępności centrów miast w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz dla rowerzystów i pieszych. Szczególne wyzwanie na starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów. Uwzględniając zmiany demograficzne, ale także życzenie kształtowania starówek 
zgodnie z potrzebami rodzin, wyzwaniem wydaje się być zapewnienie dostępności szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie wysokiej jakości przebywania dla wszystkich grup wiekowych jest wymogiem dla 
społeczno-integracyjnego oddziaływania centrów miast. W związku z tym wyraźna stała się 
w miastach partnerskich na przykład potrzeba istnienia funkcjonalnych mebli miejskich, placów 
zabaw oraz oświetlenia centrów miast i ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne jest poza tym, aby udostępniać wyważoną ofertę kulturalną i usługową w historycznych 
centrach miast, która uwzględni zarówno rozwój turystyczny jak i zainteresowania i (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia centrów miast poprzez organizację wydarzeń publicznych jak festyny i wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym i dalej możliwym do poszerzenia polem działania jest upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego centrów miast. Należy do tego między innymi oferta informacyjna w przestrzeni 
miejskiej i jego zabytkach. Oferta ta w każdym przypadku powinna być wielojęzyczna (w języku 
polskim, angielskim, niemieckim). Na obszarze projektowym wyrażono szczególną potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym treściom narracyjnym przypisano w kilku miastach partnerskich funkcję integrującą 
społecznie i wspierającą zaangażowanie obywatelskie na rzecz rozwoju miasta. Badanie, 
dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych treści narracyjnych powinno być więc jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W końcu udział mieszkańców w rozwoju miejskim może być ważnym wkładem w rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod pojęciem inkluzyjnego społecznie i przestrzennie rozwoju miasta rozumiane jest zarówno 
aktywne włączenie mieszkańców i różnych grup interesów, jak i podejście integrujące 
przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest także skuteczne, aby pokonywać konflikty użytkowania i interesów w historycznych centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie ich 
funkcji dla miasta i okolicy. Z tego względu należy zapobiegać procesom suburbanizacji, aby 
wzmocnić różnorodność funkcji centrów miast i chronić integralność krajobrazową okolicznych 
terenów. W celu realizacji tych postulatów należy wykorzystywać formalne i nieformalne 
instrumenty planowania miejskiego i regionalnego. Należą do nich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach których sterować i ograniczać można wznoszenie 
nowych obiektów. Aby tego rodzaju ograniczenie nie prowadziło do upośledzenia potencjału 
rozwojowego danej gminy, należy korzystać np. z programów (wewnętrznego) rozwoju miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego i związanego z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby w ten sposób obok interesów technicznych i gospodarczych mocniej skoncentrować się na 
potrzebach funkcjonalnych, społecznych i emocjonalnych. Centralnym celem byłoby zachowanie 
genius loci, tzn. lokalnej architektonicznej, kulturowej i społecznej specyfiki i atmosfery. Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny być konflikty użytkowań jak na przykład życzenie ożywionego śródmieścia, które służy 
wszystkim grupom ludności jako przestrzeń komunikacji społecznej, a jednocześnie sprosta 
potrzebom spokoju jego mieszkańców. Celem powinno być wynegocjowanie kompromisu, który 
uwzględnia przeciwstawne interesy i ma na celu wyważoną, śródmiejską ofertę dla różnych grup 
użytkowników w każdym wieku i dla rodzin. W miastach partnerskich podkreślano znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte tu propozycje rozwiązań dotyczą obszarów działań, które zakładają wspólne działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek regionu i jego miast oraz ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym stopniu komunikować (promować) do wewnątrz i na zewnątrz walory lokalne 
i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 
regionalnej jakości życia. Może to przyczynić się do tego, że nie tylko pozyskuje się turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny, lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej różnorodności regionu - dziedzictwa kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego i niematerialnego będą miały, obok atrakcyjności krajobrazowej, pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz i na zewnątrz. Jest to także działanie o znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji turystyki, do której należy także opracowywanie wspólnych ofert turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
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geocachingowa, która z uwagi na ograniczenia pandemiczne w roku 2020 musiała zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza tym znaczenie transgranicznego 
promowania produktów regionalnych, które powinno być uzupełniane lokalnymi działaniami 
na rzecz promocji rękodzieła (artystycznego). W związku z tym wskazujemy na możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w ramach projektu REVIVAL!. Także transgraniczny cykl imprez 
na rynkach organizowanych w ramach projektu dostarczył impulsu dla promocji regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie komunalnej, które mają na celu rewitalizację historycznych 
centrów małych i średnich miast, przyczyniają się także do wzmocnienia policentrycznej struktury 
regionu. Należy to ocenić jako wkład w zrównoważony rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki temu 
chroni się kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne zasoby i promuje spójność społeczną. Wymienić 
należy następujące dodatkowe propozycje rozwiązań w celu wzmocnienia transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego. Jako wspólna wizja 
planowania przestrzennego służyć może Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na poziomie kraju związkowego na obszarach częściowych, ważną rolę odgrywa w Saksonii 
planowanie regionalne. W Polsce siła regulacyjna planu regionalnego (Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem ciężkości planowania regionalnego powinno być zachowanie witalności i wzmocnienie 
funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 
suburbanizacji.  

Biorąc pod uwagę (ponad)regionalną i transgraniczną dostępność wspólnego dziedzictwa 
kulturowego istotna jest poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami i najbliżej 
położonymi aglomeracjami. Należą tu w szczególności połączenia publicznym transportem 
zbiorowym i regionalnym trasami rowerowymi, które zapewnić należy także transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie rekomendacji do istniejących regionalnych i lokalnych instrumentów 
strategicznych  

Istniejące dokumenty strategiczne dają różnorodne możliwości nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL! i silniejszego uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 

Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program 
powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 
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Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. W dokumencie przyjęto, że dziedzictwo 
kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
• budowania wiedzy o zabytkach  
• i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy Plan Rozwoju jest kompleksową, ponadlokalną i interdyscyplinarną strategią planowania 
przestrzennego kraju związkowego w celu organizacji przestrzennego ładu i rozwoju Saksonii. 
Krajowy Plan Rozwoju określa cele i zasady planowania przestrzennego w oparciu o ocenę stanu 
przyrody i krajobrazu oraz rozwoju przestrzennego. W związku ze strategicznymi zaleceniami 
dotyczącymi rozwoju dziedzictwa kulturowego i jakości życia w małych i średnich miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować i rozwijać kulturalną różnorodność i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 
z jej siecią placówek kulturalnych i zabytków, związanych z regionalnymi tradycjami kulturalnymi 
w miejscowościach centralnych i w terenie w jej historycznie powstałej różnorodności i funkcji 
wspierania tożsamości poprzez odpowiednie do zapotrzebowania, wydajne i możliwe 
do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien)2   

Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk jest jako organ odpowiedzialny za 
regionalne planowanie przestrzenne zobowiązany do sporządzenia planu regionalnego. Region 
planowania obejmuje powiaty Bautzen i Görlitz. Plan Regionalny sporządzany jest na ok. 10 lat. 
Najważniejsze cele Planu Regionalnego, korespondujące ze strategicznymi rekomendacjami 
niniejszego dokumentu, dotyczą obszarów turystyki i rekreacji oraz obszaru ochrony krajobrazu 
kulturowego:  

                                                           
1 Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2 Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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„Naturalne i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne i historyczne obszary turystyczne położone 
w obrębie destynacji Górne Łużyce - Dolny Śląsk powinny być nadal rozwijane zgodnie 
z charakterystyką i możliwościami (por. uzasadnienie) danego regionu w ramach ustalonych 
sposobów zagospodarowania przestrzennego oraz trwałych powiązań tworzonych zgodnie z ich 
walorami krajobrazowymi i tematycznymi. Należy pogłębiać odpowiednią współpracę 
ponadregionalną szczególnie w zakresie powiązań pomiędzy turystyką miejską i wiejską. Należy 
zachować i rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną z uwzględnieniem cennych struktur 
urbanistycznych i typowych elementów architektury regionalnej. Inwestycje budowlane istotne pod 
względem planistycznym powinny zostać skoncentrowane na obszarach 
priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości centralne i gminy o funkcji specjalnej 
Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 
otoczenia charakterystycznych elementów wizerunku krajobrazu i historii osadnictwa oraz dla 
wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS 3). Dokument powstał przy zastosowaniu podejścia opartego na terytorializacji rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W Strategii dużą rolę przywiązuje się do aspektu 
społecznego. Wizja, misja i cel główny, a także podporządkowane im cele strategiczne i operacyjne 
akcentują znaczenie poprawy jakości życia oraz ożywienie obszaru poprzez aktywizowanie 
społeczności lokalnych, zatrzymywanie  obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było to 
możliwe w dokumencie zwraca się również uwagę na ochronę zasobów i ich rewitalizację na 
płaszczyznie kulturowej, ekonomicznej i społecznej oraz na konieczność poprawy warunków życia, 
w tym ograniczenie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjną ofertę mieszkaniową i kulturano-
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją 
planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) 
i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 
a Niemcami.”4 

                                                           
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 

4 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/ 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
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Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 nakierowana jest na rozwój współpracy 
transgranicznej w tych dziedzinach, w których można oczekiwać największych pozytywnych 
oddziaływań na obszar pogranicza. Cele pokrywające się z rekomendacjami strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

• Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

• Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

 

 

                                                           
5 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion-

neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 

https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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1 Das Projekt REVIVAL!  

Im deutsch-polnischen Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien 
und Sachsen widmen sich zehn Klein- und Mittelstädte in Südwestpolen und Ostsachsen mit 
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen der Stärkung ihrer baukulturell wertvollen Innenstädte. 
Das Projekt des Gesamtwerts von 1 032 906 Euro wird im Rahmen des Kooperationsprogramms 
INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mit 877 544 Euro zu 85% durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2018 bis Dezember 2020. 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), koordiniert das Projekt als Lead Partner.  
Gemeinsam mit der TU Dresden (IHI Zittau), welche als zweiter wissenschaftlicher Partner auf 
deutscher Seite das Projekt begleitet, betreibt das IÖR das in Görlitz ansässige Interdisziplinäre 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Darüber hinaus ist auf polnischer 
Seite das Institut für territoriale Entwicklung (Instytut Rozwoju Terytorialnego - IRT) der Woiwodschaft 
Niederschlesien als dritter wissenschaftlicher Partner in das Projekt eingebunden. Die kommunalen 
Partner sind: Görlitz – vertreten durch die Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH – Bautzen, Zittau und 
Reichenbach O.L. in Ostsachsen sowie die polnischen Städte (deutsche Ortsnamen in Klammern) 
Bolesławiec (Bunzlau), Gryfów Śląski (Greiffenberg), Kamienna Góra (Landeshut), Chełmsko Śląskie 
(Schömberg) – vertreten durch die Gemeinde Lubawka (Liebau) – und Lubomierz (Liebenthal) in 
westlichen Teilen der Wojewodschaft Niederschlesien sowie Żary (Sorau) in der Wojewodschaft Lebus. 

Die Partnerstädte des Projekts liegen im Fördergebiet des Programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-
2020. Das Gebiet ist in weiten Teilen geprägt von einer Vielzahl von Klein- und Mittelstädten 
mittelalterlichen Ursprungs, die in ihrer geschichtlichen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem 
baukulturellen Erbe, aber auch der demographischen und sozioökonomischen Entwicklung ähnliche 
Potenziale und Herausforderungen aufweisen. Mit einer eher peripheren Lage zwischen den 
Ballungszentren Dresden und Wrocław sind die Klein- und Mittelstädte, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße, besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt REVIVAL! 
begegnet den regionalen Herausforderungen, indem es auf das baukulturelle Erbe der historischen 
Städtelandschaft als gemeinsames Potential setzt. Durch den Erhalt des Kulturerbes und die Belebung 
der historischen Zentren zielt das Projekt darauf ab, zu einer nachhaltigen Entwicklung und hohen 
Lebensqualität in der deutsch-polnischen Grenzregion beizutragen. Die innerhalb eines strukturierten, 
grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches umgesetzten Projektmaßnahmen reichen von individuell  
von den Partnerstädten realisierten Revitalisierungsmaßnahmen in den Innenstädten über 
grenzübergreifende Aktivitäten zur Erschließung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes bis 
hin zu wissenschaftlicher Forschung und Transferleistungen in die Praxis, zu denen dieses Dokument 
zählt. 

Mit diesem Ansatz wurde REVIVAL! im Wettbewerb "Kooperation ohne Grenzen" vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Ministerium für Investition und wirtschaftliche 
Entwicklung der Republik Polen (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) als Flaggschiffprojekt zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts 2030 für den deutsch-polnischen 
Verflechtungsraum ausgezeichnet (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Weitere Informationen zum Projekt REVIVAL! finden sich auf der 
Homepage: http://revival.ioer.eu 

  

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
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Lage der Partnerstädte des Projekts REVIVAL! im Fördergebiet INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.  
Quelle: REVIVAL! auf Grundlage von OpenStreetMap 

2 Ziel, Adressaten und Erarbeitung der Strategieempfehlungen  

Die vorliegenden Strategieempfehlungen bündeln die im Projekt REVIVAL! gewonnen Antworten auf 
die Frage, welchen Beitrag das kulturelle Erbe zu einer hohen Lebensqualität und nachhaltigen 
Entwicklung der grenzübergreifenden Region und ihrer historischen Städtelandschaft leisten kann. Ziel 
der Empfehlungen ist es, zur Aktivierung dieses Potentials beizutragen.  

Die Empfehlungen richten sich an kommunale, regionale und europäische Stakeholder der Stadt- und 
Regionalentwicklung. 

Die Strategieempfehlungen wurden von den drei wissenschaftlichen Projektpartnern gemeinsam mit 
den Partnerstädten im Rahmen des Projekts erarbeitet. Sie basieren auf den Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Projektarbeit. Diese beinhaltete Literaturrecherchen und die Konsultation von 
Experten aus den Bereichen Lebensqualitätsforschung, Klein- und Mittelstadtforschung sowie 
Kulturerbeerhalt und Stadterneuerung. Auf Grundlage der theoretischen Forschung wurden im ersten 
Jahr der Projektlaufzeit fünf Thesen erarbeitet (siehe 3.1), welchen Beitrag das baukulturelle Erbe im 
Idealfall zur Lebensqualität und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Die Thesen wurden 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 in den Partnerstädten zur Diskussion gestellt. Um 
herauszufinden, welchen Beitrag die historischen Innenstädte mit ihrem Kulturerbe tatsächlich in den 
einzelnen Partnerstädten leisten oder leisten könnten, führten die deutschen und polnischen 
Forscherteams getrennt insgesamt zehn Fokusgruppenworkshops mit VertreterInnen der 
Stadtgesellschaft durch. Die halbtägigen Veranstaltungen folgten einer einheitlichen Methodologie, 
die – was die Zusammensetzung der Gruppe und den Ablauf betrifft – mit einiger Flexibilität an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde. Die Fokusgruppen umfassten mit den VertreterInnen der 
am Projekt beteiligten Stadtverwaltungen und der moderierenden Forschungseinrichtung ca. 15 
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Personen. Die Städte luden unter anderem Mitglieder der Stadträte und Bürgermeister, Vorsitzende 
verschiedener Vereine sowie Händler, VertreterInnen von Bildungseinrichtungen und Stadtmarketing 
oder auch ehrenamtlich in der Stadtentwicklung engagierte Personen zu den Fokusgruppen. Die 
Teilnehmenden nahmen eine grobe Hierarchisierung der Thesen zum Potential des baukulturellen 
Erbes in Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Stadt vor (s. Abbildung Netzdiagramm in Abschnitt 
3.2). Anhand eines Schwarzplans der Innenstädte verorteten sie daraufhin Potentiale und 
Herausforderungen der städtischen Lebensqualität (siehe Abbildung „Annotierter Schwarzplan der 
Bautzener Innenstadt“ in Abschnitt 5.1). Dies diente sowohl als Grundlage für eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung als auch für eine abschließende Diskussionsrunde, zu der Frage wie die lokalen 
Rahmenbedingungen beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe optimal für die 
Steigerung der städtischen Lebensqualität zu nutzen.  

Darüber hinaus flossen Ergebnisse der folgenden zwei weiteren Workshops in die 
Strategieempfehlungen ein: Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
ausgerichteter Expertenworkshop mit VertreternInnen der nationalen Ministerien für Stadtplanung 
und Raumentwicklung sowie nachgeordneten Behörden beider Länder im November 2019 war Teil der 
Auszeichnung des Projekts REVIVAL! als Flaggschiffprojekt im deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
(siehe Kapitel 1). Auch hier wurde diskutiert, wie die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum unter Nutzung des baukulturellen Erbes weiter erhöht werden 
kann und welche Rolle dabei die nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Polen spielt. 
Im Dezember 2019 erfolgten außerdem eine Befragung der Partnerstädte und eine gemeinsame 
Diskussion zu den Inhalten der Strategieempfehlungen im Rahmen des vierten Partnerworkshops in 
Bautzen, an dem alle Projektpartner beteiligt waren. Der Entwurf dieses Dokuments wurde schließlich 
mit dem Amt für Wirtschaft, Kultur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Bautzen 
abgestimmt. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PROJEKTGEBIET 

3 Ausgangslage im Projektgebiet und Handlungsbedarfe 

Trotz der zentraleuropäischen Lage des Projektgebiets handelt es sich aufgrund der Distanz zu 
Großstädten und einer historisch bedingten relativen Wirtschaftsschwäche um eine eher peripher 
gelegene Region, die dem Strukturwandel in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die historischen 
Innenstädte drohen trotz Erfolgen bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Gebäudebestands 
ihre traditionelle Versorgungsfunktion für Stadt und Umland als Ort von Kultur, Handel und Begegnung 
zu verlieren. Der Verlust städtischer Funktionen und Suburbanisierungsprozesse führen zu 
Leerständen von Wohn- und Geschäftsgebäuden in den Altstädten und stellen eine Bedrohung für die 
historische Bausubstanz dar. Bei einer zunehmenden Bedeutung weicher Faktoren wie dem 
Freizeitwert, dem kulturellen Angebot und dem Stadtimage bei der Ortswahl für Wohnen und 
Unternehmensansiedlungen stellt dieser Trend einen Standortnachteil dar. Andererseits führt die 
zunehmende Überlastung der Agglomerationen, wie in diesem Falle um Dresden und Wrocław, mit 
angespannten Wohnungsmärkten und zunehmenden Umwelt- und Verkehrsproblemen zu einem 
wieder erwachenden Interesse an Klein- und Mittelstädten und birgt Chancen für das Projektgebiet. 
Die Partnerstädte von REVIVAL! bieten mit ihrem reichen Raumangebot in kompakten, historischen 
Strukturen und ihrem attraktiven baukulturellen Erbe ein großes Potential für eine Renaissance im 
Zuge europaweit verstärkter (Re)urbanisierungsprozesse. 
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3.1 Der potentielle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die folgenden fünf Thesen beschreiben den möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur 
Lebensqualität historischer Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen, wie er im Zuge von 
Literaturrecherchen und Expertenkonsultationen im Rahmen des Projekts REVIVAL! identifiziert 
wurde. Ob dieses Potential in der Praxis vollumfänglich vorhanden ist und genutzt wird hängt von den 
lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Die fünf Thesen wurden in den Fokusgruppen 
der einzelnen Partnerstädte des Projekts zur Diskussion gestellt und mit ortsspezifischen 
Informationen untersetzt. 

I. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum 
Heimatgefühl der BewohnerInnen bei. 

II. Gesellschaft: Die StadtbewohnerInnen sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie. Sie 
engagieren sich aktiv für seine Erhaltung und Nutzung. 

III. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine 
bedeutende Rolle im Alltagsleben der StadtbewohnerInnen. Im Stadtzentrum befinden sich die 
wichtigsten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der 
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche Räume. 

IV. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen kulturelle 
Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste anknüpfen. 

V. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es 
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es 
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen. 

3.2 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zu Lebensqualität und nachhaltiger Stadt- und 
Regionalentwicklung im Projektgebiet 

Bei der Diskussion der Thesen in den Partnerstädten von REVIVAL! und einer groben Hierarchisierung 
der Thesen durch die FokusgruppenteilnehmerInnen entstand folgendes Stimmungsbild: 

Am bedeutendsten wurden in den meisten Fokusgruppengesprächen die Thesen 1 und 2 mit ihrer 
psychologischen und sozialen Dimension eingestuft.  

Es wurde grundsätzlich bestätigt, dass das baukulturelle Erbe, neben anderen Faktoren wie z.B. dem 
Naturerbe der landschaftlich attraktiven Region, einen wichtigen Beitrag zum Wesen der Stadt und 
zum Heimatgefühl der BewohnerInnen leisten kann. Dabei wurden nicht nur sinnlich wahrnehmbare 
Aspekte wie Schönheit der Architektur und die spezifische Atmosphäre der historischen Innenstädte 
als wichtig bewertet sondern insbesondere auch das lokale immaterielle Erbe, vermittelt durch 
Traditionen und Narrative. Die Bedeutung des städtischen Kulturerbes als Anker biographischer und 
kollektiver Erinnerung wurde ebenso hervorgehoben wie die identitätsstiftende Funktion lebendiger 
Handwerkstraditionen. Anderseits wurde deutlich, dass ein Bauerbe in schlechtem Zustand ein 
Empfinden gesellschaftlichen Scheiterns versinnbildlichen und negative Dynamiken verstärken kann. 
Ein guter baulicher Zustand und die Nutzbarkeit der historischen Bausubstanz sind somit zwei 
Voraussetzungen, um emotionale Bedürfnisse der StadtbewohnerInnen zu befriedigen und 
Wertschätzung und Stolz hervorzurufen. 
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Netzdiagramm: Bewertung der lokalen Relevanz der fünf Thesen in den Fokusgruppen der Partnerstädte: 
0 – keine, 1 – geringe, 2 – mittlere, 3 – relativ hohe, 4 – hohe Relevanz der These  
Quelle: REVIVAL!  

Auch die Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, der im Zentrum der zweiten These steht, wurde 
grundsätzlich bestätigt. Es gibt in den Partnerstädten mehrere Beispiele, in denen der 
zivilgesellschaftliche Einsatz für die Altstädte stark gemeinschaftsbildend wirkte. Jedoch wurde häufig 
bemängelt, dass der Einsatz für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes in der Regel an 
Einzelpersonen hänge und ein gemeinschaftliches Engagement aktuell stärker gefördert werden 
müsse. Dies könne auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls beitragen, welches in 
mehreren Partnerstädten als zu wenig ausgeprägt bewertet wurde. Ein wichtiger geschichtlicher 
Hintergrund, der sich bis heute im Projektgebiet, besonders aber in den polnischen Städten, auf 
Ortsverbundenheit und Lokalstolz der BewohnerInnen und ihren Einsatz für das Kulturerbe auswirkt, 
sind die Umsiedlungen, die infolge der Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach dem 2. WK 
in dieser Region durchgeführt wurden. Darüber hinaus scheint für das Projektgebiet und seine 
Stadtgesellschaften eine teils negative Selbstwahrnehmung symptomatisch, die sich in Teilen mit der 
Außenwahrnehmung der strukturschwachen Region deckt. Es wurde bestätigt, dass das Kulturerbe 
einen noch größeren Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation der Bevölkerung leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde vielfach auf den Bedarf einer stärkeren lokalen Geschichtsbildung 
gerade für jüngere Generationen hingewiesen. 

Inwieweit die historischen Innenstädte ihre traditionelle Funktion als Versorgungszentrum für Stadt 
und Umland weiterhin erfüllen (These III), wurde von Stadt zu Stadt unterschiedlich bewertet. Dies 
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hängt offenbar stark mit der Betroffenheit der Städte vom Strukturwandel ab, was wiederum mit 
Stadtgröße, geographischer Lage und Wirtschaftskraft zusammenhängt. Suburbanisierungsprozesse 
wurden allerorts als Bedrohung für die Funktionsvielfalt der Innenstädte genannt. Davon unabhängig 
wurde allen Altstädten eine große symbolische Bedeutung als Herz der Städte bestätigt. Häufig wurde 
der Bedarf hervorgehoben, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und ihre Funktion als 
Kommunikationsräume zu verbessern. Hierfür sind physische, ökonomische aber auch psychologische 
Barrieren zu reduzieren. Dazu zählt es, die physische und intellektuelle Erschließung der Innenstädte 
und ihres Kulturerbes zu verbessern. Mehrfach wurde in den Fokusgruppengesprächen der Wunsch 
nach einer stärker partizipativen Stadtentwicklung geäußert. Zum Beispiel wurde die partizipative 
Erarbeitung einer städtischen Entwicklungsvision wiederholt vorgeschlagen.  

In Partnerstädten beider Länder trat ein Spannungsfeld zutage zwischen dem Bedarf an effektiven und 
für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren denkmalpflegerischen Auflagen zum Schutz der historischen 
Bausubstanz und der jeweils charakteristischen Altstadtatmosphäre einerseits und andererseits dem 
Modernisierungsdruck der Bestandsbauten sowie dem Bedarf an Neubauten. 

Anhand der vierten These wurde in den Fokusgruppen das Dienstleistungsangebot der Innenstädte 
und dessen Nutzung diskutiert. Theoretisch haben das baukulturelle Erbe und das damit assoziierte 
immaterielle Erbe ein großes Potential, einen Beitrag zum Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten 
für alle Einkommens- und Altersgruppen zu leisten. In der gegenwärtigen städtischen Alltagspraxis  
wurde dieser Beitrag von den TeilnehmernInnen der Fokusgruppen eher mittelmäßig eingestuft. 
Teilweise scheint das Kulturerbe der Altstädte in diesem Sinne noch zu wenig erschlossen. Gleichzeitig 
wurde in einigen Städten die Gefahr einer zu starken Ausrichtung auf touristische Vermarktung, vorbei 
an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, deutlich. Alle Innenstädte schöpfen aus dem 
Freizeitpotential jedoch mehrfach im Jahr, wenn die Altstädte als Raum und Kulisse für Stadtfeste 
dienen.  

Am geringsten wurde in den meisten Fokusgruppengesprächen der direkte wirtschaftliche Nutzen des 
baukulturellen Erbes (These V) bewertet. Der Beitrag durch Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
oder auch im Bauwesen wurde meist als marginal eingestuft. Häufig wurde im Gegenteil die finanzielle 
Belastung für kommunale und private Denkmaleigentümer hervorgehoben, die der Erhalt der 
historischen Bausubstanz mit sich bringt. Dennoch war man sich einig, dass das Kulturerbe als weicher 
Standortfaktor die Attraktivität der Stadt wesentlich steigert oder steigern könnte. Eine bessere 
Vermarktung der Städte und der Region sowie eine weitere Tourismusförderung wurden als 
Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang identifiziert.  

4 Strategische Empfehlungen für die Entwicklung der historischen Städtelandschaft 

Die strategischen Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf das gesamte Projektgebiet, d.h. auf 
die für alle Partnerstädte identifizierten Handlungsbedarfe. Den in 4.2 genannten Strategischen Zielen 
sind in 4.3 erste Lösungsansätze zugeordnet, die sich aus den im Rahmen des Projekts REVIVAL! 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Diese werden in 4.5 schließlich in den Kontext bereits 
vorhandener Strategiedokumente gestellt. Ortsspezifische Empfehlungen für die Stadt Bautzen  finden 
sich darüber hinausgehend in den kommunalen Strategieempfehlungen der Kapitel 5-7. 
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4.1 Vision Statement für das Projektgebiet und seine historischen Klein- und Mittelstädte 

 

4.2 Strategische Ziele 

Auf kommunaler Ebene gilt es, durch die Revitalisierung der historischen Innenstädte die städtische 
Lebensqualität zu steigern. Hierfür wurden die folgenden drei sich auf einander beziehenden 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

               

 

 

Auf regionaler Ebene gilt es, auch grenzübergreifend das Potential des gemeinsamen Kulturerbes in 
den historischen Innenstädten für eine nachhaltige Raumentwicklung und hohe regionale 
Lebensqualität zu nutzen. Hierfür wurden die folgenden drei, sich auf einander beziehende 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

 

 

Das gebaute und immaterielle Kulturerbe der historischen Innenstädte im Projektgebiet 
trägt bestmöglich zu einer hohen Lebensqualität der BewohnerInnen bei. Die Klein- und 
Mittelstädte  zeichnen sich durch eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft aus und 

verfügen über attraktive, funktionsgemischte Stadtkerne. Grenzübergreifend bilden sie 
eine gut vernetzte, vitale Städtelandschaft. 

 

Erschließung und 
Aneignung des 

Kulturerbes 
 

Schutz, Erhalt und 
Entwicklung des 

Kulturerbes 
 

Sozial und räumlich 
inklusive 

Stadtentwicklung 
 

Förderung von 
Tourismus und 

regionalen Produkten 
 

Verbesserung der 
Außen- und 

Selbstwahrnehmung 
 

Stärkung der 
polyzentrischen 
Raumstruktur 
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4.3 Lösungsansätze auf kommunaler Ebene  

Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Städte. 

Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung des Kulturerbes sind  Voraussetzung dafür, dass diese nicht 
erneuerbare Ressource den  aufgezeigten potentiellen Beitrag zur städtischen Lebensqualität leisten 
kann. Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich in erste Linie auf die bedarfs- und denkmalgerechte 
Erhaltung und Entwicklung des Baubestands der Innenstädte. Dabei ist jedoch das damit assoziierte 
immaterielle Erbe zu berücksichtigen. Sanierungen, Restaurierungen, Modernisierungen und 
Neubautätigkeiten sollten auf denkmalgerechte Nutzungen abzielen, die sowohl dem 
gesellschaftlichem Bedarf und dem baulichen Bestand gerecht werden, als auch nach Möglichkeit 
traditionelle Nutzungen und ggf. bewegliche Kulturgüter integrieren.  

Die Bedeutung einer guten Vermittlung denkmalpflegerischer Auflagen wird deutlich am 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der StadtbewohnerInnen nach dem Erhalt der historischen 
Bausubstanz und der authentischen Altstadtatmosphäre einerseits und einem großen 
Modernisierungsdruck andererseits. Von den Projektpartnern wurde sowohl der Wunsch nach einem 
konsequenten Schutz der historischen Gebäude und des Stadtbildes, u.a. durch Gestaltungsauflagen 
für Neubauten, als auch nach einer flexibleren Genehmigung temporärer und reversibler 
Interventionen an Einzeldenkmalen und im öffentlichen Raum der historischen Innenstädte artikuliert. 
Zielführende Kompromisse bedürfen unter anderem einer engen und bürgernahen Kooperation der 
Denkmalpflege- und Stadtentwicklungsbehörden. Eine professionelle Beratung von 
Denkmaleigentümern und Investoren bei Baumaßnahmen setzt voraus, dass die Stadtverwaltungen in 
der Lage sind, personelle und fachliche Kapazitäten hierfür bereit zu stellen.  

Um die kommunalen und privaten Eigentümer der Denkmale und anderer schützenswerter 
Bestandsbauten zu deren Erhalt und Entwicklung zu befähigen,  bedarf es Förderinstrumente mit 
geringeren bürokratischen Hürden.  

Darüber hinaus wurde in den Partnerstädten der Wunsch nach einer  Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Denkmalpflege und Stadtentwicklung artikuliert. Hierfür 
sollte neben der Nutzung von Bürgerbeteiligungsformaten auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Vereinen, engagierten Bürgern und Bildungseinrichtungen gestärkt werden. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Das Potential des Kulturerbes zur Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen hängt von 
seiner physischen und intellektuellen Zugänglichkeit für die lokale Bevölkerung ab. Der folgende 
Abschnitt zeigt daher Lösungsansätze für die Erschließung und Aneignung der historischen Innenstädte 
und ihres Kulturerbes auf. 

Die Gewährleistung der physischen Zugänglichkeit umfasst die Verbesserung der Erschließung der 
Innenstädte durch öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine 
besondere Herausforderung in den Altstädten ist dabei, die Bedürfnisse des privaten, motorisierten 
Verkehrs mit denen von Fußgängern und Fahrradfahrern zu vereinbaren. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel aber auch auf den Wunsch, die Altstädte familiengerecht zu gestalten, 
erscheint die Gewährleistung von Barrierefreiheit besonders für Senioren und Familien im 
Baubestand und im Stadtraum eine Herausforderung. 
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Die Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen ist eine Voraussetzung 
für die sozialintegrative Wirkung der Innenstädte. In diesem Zusammenhang wurde in den 
Partnerstädten zum Beispiel der Bedarf an funktionsgerechten Stadtmöbeln, der Beleuchtung der 
Innenstädte und ihrer Denkmale sowie an Kinderspielplätzen deutlich. Darüber hinaus wurde der 
Freizeit- und Erholungswert erschlossener Grünanlagen und Gewässer der historischen Innenstädte 
hervorgehoben.  

Es ist außerdem wichtig, ein  ausgewogenes Kultur- und Dienstleistungsangebot in den historischen 
Innenstädten bereitzustellen, welches sowohl die touristische Entwicklung als auch die Interessen 
und (finanziellen) Möglichkeiten der BewohnerInnen berücksichtigt. 

Hervorgehoben sei auch die wichtige Rolle der Stadtverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
für die Belebung der Innenstädte durch die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen wie Feste und 
Kulturevents in den Innenstädten. In diesem Zusammenhang wurde in den Partnerstädten wiederholt 
der Wunsch nach einer Flexibilisierung der Genehmigung temporärer Nutzungen im Stadtraum und 
in Leerstandsimmobilien geäußert. Es scheint außerdem ein Bedarf zu bestehen, rechtliche und 
administrative Hürden für die Nutzung des Stadtraums zu mindern, um die Belebung der Innenstädte 
ganzjährig und durch alle BewohnerInnen und BesucherInnen gewährleisten zu können. 

Ein wesentliches und weiter ausbaufähiges Handlungsfeld ist die Vermittlung des Kulturerbes der 
Innenstädte. Hierzu zählt u.a. das Informationsangebot im Stadtraum und seinen Denkmalen. Das 
Angebot sollte nach Möglichkeit mehrsprachig sein (Deutsch, Englisch, Polnisch). Ein besonderer 
Bedarf an geschichtlicher und kultureller Bildungsarbeit für junge Generationen kam im Projektgebiet 
zum Ausdruck. Dieser Bedarf sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und 
Vereinen im Vermittlungsangebot zum Kulturerbe besonders berücksichtigt werden.  

Lokalen Narrativen wurde in mehreren Partnerstädten eine  sozialintegrative Funktion und förderliche 
Wirkung auf das zivilgesellschaftliche Engagement für die Stadtentwicklung  zugesprochen. Die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung lokaler Narrative sollte daher ein Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung sein. 

Schließlich kann die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung für das Kulturerbe und zu seiner Aneignung leisten. 

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Mit einer sozial und räumlich inklusiven Stadtentwicklung ist sowohl die aktive Einbindung der lokalen 
Bevölkerung und unterschiedlicher Interessengruppen gemeint, als auch eine räumlich integrative 
Herangehensweise. Dies fördert nicht nur zivilgesellschaftliches Engagement sondern scheint auch 
zielführend, um Nutzungs- und Interessenkonflikte in den historischen Innenstädten zu bewältigen, 
die mit der Funktionsvielfalt und den baulichen Gegebenheiten einhergehen. 

Eine räumlich inklusive Stadtentwicklung zielt auf die Belebung der Innenstädte und die Stärkung ihrer 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland ab. Dies setzt voraus, Suburbanisierungsprozessen 
entgegen zu steuern, um die Funktionsvielfalt der Innenstädte zu stärken und die landschaftliche 
Integrität des Umlands zu schützen. Zur Umsetzung dieser Forderungen sollten die formellen und 
informellen Instrumente der Stadt- und Regionalplanung genutzt werden. Hierzu zählen zum einen die 
kommunale Bauleitplanung, im Rahmen derer Neubautätigkeiten gesteuert und begrenzt werden 
können. Damit eine solche Begrenzung nicht zur Behinderung des Entwicklungspotenzials der 



 

13 
 

jeweiligen Kommune wird, sollten etwa Programme zur (Innen-)Stadtentwicklung genutzt werden (in 
Deutschland z.B. die Programme der Städtebauförderung). 

In mehreren Partnerstädten des Projekts REVIVAL! wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtbevölkerung eine Stadtentwicklungsvision zu erarbeiten. Eine solche sollte die Potentiale des 
baukulturellen Erbes und des damit verbundenen immateriellen Erbes in den Blick nehmen, um so 
neben technischen und wirtschaftlichen Belangen stärker funktionale, soziale und emotionale 
Bedürfnisse in den Fokus zu rücken. Ein zentrales Ziel wäre der Erhalt des Genius Loci, d.h. der lokalen 
baulichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten und Atmosphäre. Teil des Erarbeitungsprozesses 
wäre ein öffentlicher Diskurs über das „gute Leben“ in der Stadt. In diesem würden Nutzungskonflikte 
adressiert, wie etwa der Wunsch nach einer belebten Innenstadt, die allen Bevölkerungsgruppen als 
Kommunikationsraum dient, und die gleichzeitig dem Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht wird. Das 
Ziel sollte sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der die gegensätzlichen Interessen berücksichtigt 
und auf ein ausgewogenes, innerstädtisches Angebot für verschiedene Nutzergruppen jeden Alters 
und für Familien abzielt. In den Partnerstädten wurde die Bedeutung transparenter 
Stadtentwicklungsprozesse hervorgehoben, die auch junge StadtbewohnerInnen einbinden. 

Schließlich sei die Bedeutung des Stadtmarketings betont. Es sollte die Vorzüge der klein- und 
mittelstädtischen Lebensqualität, zu der auch das Kulturerbe der Innenstädte wesentlich beiträgt, 
hervorheben. 

4.4 Lösungsansätze auf regionaler Ebene  

Die hier folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder, die ein gemeinsames Agieren 
der Städte und anderer Akteure der Raumentwicklung voraussetzen. 

Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung  

Um das Image der Region und ihrer Städte sowie die Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu 
verbessern, müsste man die lokalen und regionalen Qualitäten stärker nach innen und außen 
kommunizieren. Hierbei sollte das Kulturerbe als ein Baustein der spezifischen regionalen 
Lebensqualität hervorgehoben werden. Dies kann dazu beitragen, nicht nur Touristen und Zuzügler, 
darunter insbesondere Familien, zu werben, sondern auch die Ortsbindung und kulturelle 
Identifikation und somit den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. 

Förderung von Tourismus und regionalen Produkten 

Eine gemeinsame Bewerbung und Vermarktung der kulturellen Vielfalt der Region – des gebauten 
und immateriellen Kulturerbes – neben der landschaftlichen Attraktivität wird sich positiv auf die 
Außen- und Selbstwahrnehmung auswirken. Es ist aber auch eine wirtschaftsrelevante Maßnahme zur 
Förderung von Tourismus, wozu auch die Entwicklung gemeinsamer  touristischer Angebote gehört. 
Im Dreiländereck sollte die gemeinsame touristische Vermarktung sich auch auf die ähnlich geprägte, 
angrenzende tschechische Region erstrecken. Im Rahmen des Projekts REVIVAL! hätte zum Beispiel ein 
gemeinsames Geocaching Spiel entstehen sollen, welches aufgrund der pandemischen 
Einschränkungen im Jahr 2020 als interaktives Projektvideo in den virtuellen Raum verlegt werden 
musste.  

Zur Stärkung der Handwerkstraditionen ist darüber hinaus die Bedeutung einer grenzübergreifenden 
Vermarktung regionaler Produkte hervorzuheben, die mit lokalen Maßnahmen zur Förderung des 
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(Kunst-)Handwerks ergänzt werden sollte. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit 
verwiesen, Handwerksbetriebe in leerstehenden Innenstadtimmobilien anzusiedeln, wie es durch den 
Projektpartner Bautzen im Rahmen des Projekts REVIVAL! verfolgt wurde. Auch die  
grenzübergreifende Marktveranstaltungsreihe des Projekts lieferte einen initialen  Beitrag zur 
Förderung regionaler Produzenten, der weiterverfolgt werden sollte. 

Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur 

Die Lösungsansätze auf kommunaler Ebene, die auf die Revitalisierung der historischen Zentren der 
Klein- und Mittelstädte abzielen, tragen auch zur Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur der 
Region bei. Dies muss als Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung gewertet werden, da 
dadurch kulturelle, ökonomische und ökologische Ressourcen geschützt und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert werden. Folgende zusätzliche Lösungsansätze zur Stärkung der 
grenzübergreifenden Städtelandschaft sollen genannt werden:  

Die grenzübergreifende Region bedarf einer koordinierten Regionalplanung. Als gemeinsame 
raumplanerische Vision kann das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
2030 dienen (siehe 4.5). Zur Koordinierung der kommunalen Planung sowie zur teilräumlichen 
Ausgestaltung der Vorgaben der Landesplanung, spielt die Regionalplanung in Sachsen eine wichtige 
Rolle. In Polen ist die Regelungskraft des Regionalplans (Raumordnungsplan der Woiwodschaft) 
deutlich schwächer ausgeprägt.    

Schwerpunkt der Regionalplanung sollte der Erhalt der Vitalität und die Stärkung der 
Versorgungsfunktion der Klein- und Mittelstädte für die Bevölkerung von Stadt und Umland sein. 
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Schutz der Funktionsvielfalt der Innenstädte und der 
umliegenden Landschaft vor Suburbanisierungsprozessen. 

Mit Blick auf die (über)regionale und grenzübergreifende Erschließung des gemeinsamen Kulturerbes 
ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung unter den Städten und an die nächstgelegenen 
Ballungszentren. Hierzu zählen insbesondere die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und 
regionale Fahrradwege, die auch grenzübergreifend in guter Qualität und Quantität gewährleistet sein 
sollte. 

4.5 Einordnung in vorhandene (über-)regionale Strategieinstrumente  

Bereits bestehende Strategiedokumente bieten vielfache Möglichkeiten, an die Empfehlungen aus 
dem Projekt REVIVAL! anzuknüpfen, um baukulturelle Belange zur Steigerung der städtischen und 
regionalen Lebensqualität stärker zu berücksichtigen.  

Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien 2016-20201 (Program 
opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2016-2020) 

                                                           

1  Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016). URL: 
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html
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Das Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien für den Zeitraum 2016-
2020 ist das grundlegende Dokument der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien im 
Bereich der Denkmalpflege. 

Es befasst sich mit der Pflege sowie mit der Verwaltung des baukulturellen Erbes in Niederschlesien. 
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, dem Denkmalpfleger der Woiwodschaft Niederschlesien und dem Nationalen 
Denkmalinstitut, Zweigstelle Wrocław. 

Das Hauptziel des Programms ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Kulturerberessourcen zur 
Stärkung der Identität Niederschlesiens. In dem Dokument wird davon ausgegangen, dass das 
kulturelle Erbe eine Ressource ist, die den Aufbau und die Festigung einer gemeinsamen Identität 
ermöglicht und damit ein soziales Potential im Sinne des Projektes REVIVAL! darstellt. 

Die Aufgaben und Aktivitäten im Programm betreffen u.a. 

• die Verbesserung von Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, 
• die systematische Prägung und Stärkung einer niederschlesischen Identität, 
• den Aufbau von Wissen über Denkmäler sowie  
• die effektive Verwaltung dieser Ressourcen. 

Landesentwicklungsplan Sachsen2 

Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende 
landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf  
Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung 
festgelegt. Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen zur Entwicklung von Kulturerbe 
und Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten in diesem Dokument ist der Abschnitt des 
Landesentwicklungsplans zu Kultur und Sport hervorzuheben:  

“Die kulturelle Vielfalt und Bedeutung Sachsens mit seinem Netz der Kultureinrichtungen und 
Denkmale, verbunden mit den regionalen kulturellen Traditionen, soll in den zentralen Orten und in der 
Fläche in ihrer historisch gewachsenen Vielfalt und identitätsstiftenden Wirkung durch 
bedarfsgerechte, leistungsstarke und finanzierbare Strukturen gefördert, erhalten und 
weiterentwickelt werden. “ (169) 

Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien3   

                                                           

2 Landesentwicklungsplan Sachsen (2013). URL: 
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf  (abgerufen am 
27.10.2020) 

3 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist als Träger der Regionalplanung 
verpflichtet, für die Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen. Die Planungsregion besteht aus 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Der Regionalplan ist auf einen Zeithorizont von etwa 10 Jahren 
ausgerichtet. Die wichtigsten Ziele des Regionalplans, welche mit den strategischen Empfehlungen in 
diesem Dokument korrespondieren, betreffen den Bereichen Tourismus und Erholung wie auch den 
Bereich Kulturlandschaftsschutz: 

“Die in der Destination Oberlausitz-Niederschlesien gelegenen, natürlich und/oder kulturhistorisch 
entstandenen Tourismusgebiete sollen gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung und Ausstattung (siehe 
Begründung) im Rahmen der festgelegten Raumnutzungen landschaftsverträglich, nachhaltig sowie 
thematisch vernetzt weiter entwickelt werden. Entsprechende, auch gebietsübergreifende 
Kooperationen sollen insbesondere in Verknüpfung von städtischem und ländlichem Tourismus vertieft 
werden. Kulturtouristische Angebote sollen unter Einbeziehung wertvoller städtebaulicher Strukturen 
und regionstypischer Bauformen erhalten und ausgeweitet werden. Raumbedeutsame bauliche Vor-
haben sollen auf VRG/VBG Erholung, zentrale Orte und Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Tourismus konzentriert werden.“ (41)  

“Die Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz sollen für den Umgebungsschutz der prägenden 
Elemente des Landschaftsbildes und der Siedlungsgeschichte sowie für die landschaftsbezogene 
Erholung erhalten und entwickelt werden.” (81)  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 (Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030)4 

Die Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030 ist ein Dokument in der Projektphase, welches Leitlinien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Südwestens der Woiwodschaft Niederschlesien 
vorgibt. Die Strategie entspricht den Hauptzielen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und ist 
u.a. an der gezielten Ausschöpfung finanzieller Unterstützung aus verschiedenen Quellen, von der EU 
über die nationale bis zur regionalen Ebene, ausgerichtet. Dabei hat die Beseitigung von Barrieren für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung oberste Priorität. 

Der Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, insbesondere die Sudeten und das 
Sudetenvorland, hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchgemacht. 
Die Region steht vor Herausforderungen wie einem Mangel an zeitgemäßem Wohnraum trotz 
Bevölkerungsrückgang, einer Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Polarisierung sowie einer unzureichenden ÖPNV-Versorgung. In den genannten Bereichen nehmen die 
Disparitäten im Vergleich zum Norden der Woiwodschaft sowie zu anderen Regionen in Polen 
beständig zu. 

Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen in diesem Kapitel ist das im Strategieentwurf 
festgelegte strategische Ziel Nr. 4 "Verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen und Schutz der Werte 
des Natur- und Kulturerbes" hervorzuheben, sowie die untergeordneten Ziele einer „Unterstützung 
von Projekten zur Entwicklung der Kultur und des kulturellen Erbes in der Region“ und einer 
„Unterstützung integrierter Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes“. (141) 

                                                           

4 Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018). URL: 
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
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Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum. Vision 2030.5 

“Das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine 
raumplanerische Vision, die zeigt, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße 
2030 aussehen soll. Es wurde seit 2014 durch den Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen 
Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer 
Raumordnungsausschuss) erarbeitet und ist ein Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen zur guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.” 6 

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Zukunftsvision mit Blick auf die strategischen Empfehlungen 
ergeben sich aus den Punkten “I. Die Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen” und “V. 
Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern” der Vision.  

Mit Blick auf die polyzentrische Siedlungsstruktur heißt es u.a., dass “die in den Zentren 
unterschiedlicher Größe und Funktion vorhandenen Potenziale  gemeinsam entwickelt, genutzt und 
auch außerhalb des Verflechtungsraumes kommuniziert” (10) werden sollen.  

Die regionale, grenzüberschreitende Lebensqualität soll u.a. durch eine Steigerung des “Bewusstsein[s] 
der Bevölkerung für das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe im deutsch-polnischen Ver-
flechtungsraum infolge vielfältiger Projekte und Aktivitäten” (18) erhöht werden. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße7 

Die strategischen Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 zielen auf 
einen Ausbau der grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen ab, in denen die 
größtmöglichen Wirkungen für das Grenzgebiet zu erwarten sind. Ziele, die sich mit den strategischen 
Empfehlungen in diesem Dokument überschneiden sind in folgenden in Kapitel aufgeführt:  

• Kultur: Maßnahme E.1.1 Erhaltung und Schutz des Kulturerbes (13) 

• Bildung und Wissen: Maßnahme E.2.1 Ausbau der Kooperation im Bereich Erziehung und 
Bildung (13) 

  

                                                           

5 Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und 
grenznahe Zusammenarbeit (2016): Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen 
Verflechtungsraum. Vision 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (abgerufen am 
26.10.2020). 

6 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/ 

7 Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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EMPFEHLUNGEN FÜR DIE STADT BAUTZEN 

5 Ausgangslage in Bautzen und Handlungsbedarfe  

Die folgenden Einschätzungen und Empfehlungen wurden im Rahmen des Projekts REVIVAL! – 
Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen erarbeitet und stützen sich 
maßgeblich auf die Beiträge der am Fokusgruppengespräch am 15. Januar 2020 in Bautzen 
Teilnehmenden sowie auf Auskünfte der MitarbeiterInnen des Amts für Wirtschaft, Kultur, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bautzen während des vierten Workshops aller Projektpartner am 3. 
Dezember 2019. 

5.1 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Trotz teils gegenläufiger Meinungen innerhalb der Fokusgruppe, bestand Einigkeit, dass das 
baukulturelle Erbe einen wesentlichen Beitrag zur insgesamt hohen Lebensqualität in Bautzen leistet. 
Die recht große Zustimmung der Fokusgruppenmitglieder zu den fünf Thesen bezüglich des Potentials 
des baukulturellen Erbes ist im Netzdiagramm im Kapitel 3.2 dargestellt. Dennoch wurde deutlich, dass 
dieses Potential insbesondere mit Blick auf die sozialintegrative Wirkung des Kulturerbes, das Angebot 
an Kultur- und Freizeitaktivitäten in der Innenstadt und die lokale Wirtschaft noch besser genutzt 
werden könnte. 

Insgesamt kam in den Diskussionsbeiträgen ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung des 
lokalen Kulturerbes zum Ausdruck. Die Identifikation mit dem Kulturerbe lasse in der Stadtbevölkerung 
– besonders in der jüngeren Generation – jedoch zunehmend nach. Dies spiegle sich auch in einer eher 
negativen Selbstwahrnehmung der Stadtgesellschaft, welche wiederum durch eine häufig negative 
Berichterstattung und davon beeinflusste Außenwahrnehmung verstärkt werde. Dem Gegenüber 
wurde die äußerst positive Wirkung Bautzens auf Besucher hervorgehoben, zu der das baukulturelle 
Erbe der Stadt wesentlich beitrage. Außerdem sei die Heimatverbundenheit der Bautzener, auch der 
Abgewanderten, stark ausgeprägt. Die Schönheit der Stadt, die unter anderem in ihrer Architektur  und 
der Stadtsilhouette begründet sei, trägt nach Einschätzung der Fokusgruppe wesentlich zur 
Lebensqualität und zum Heimatgefühl bei. Zugleich wurde auf die Bedeutung weiterer Faktoren für 
Ortsbindung und Lokalstolz verwiesen, wie etwa die relative Wirtschaftsstärke, aber auch das familiäre 
und weitere soziale Umfeld, sowie biographische und kollektive Erinnerungen. Schließlich wurde eine 
transparente Stadtplanungspraxis als ein Faktor für Heimatbindung genannt. Dies scheint in der 
Wahrnehmung einiger Fokusgruppenteilnehmer in der Vergangenheit nicht hinreichend der Fall 
gewesen zu sein. Auch deshalb würden einige städtebauliche Entwicklungen der jüngeren 
Vergangenheit, die im Nachhinein mehrheitlich als Fehlentwicklungen bewertet werden, sich 
besonders negativ auf die Ortsbindung auswirken. 

Einige TeilnehmerInnen der Fokusgruppe verwiesen auf die enorme sozialintegrative Wirkung der 
zivilgesellschaftlich getragenen Bewahrung der Altstadt vor Abrissplänen in den 1980er Jahren und der 
anschließenden Sanierungserfolge. Der drohende Verlust des Kulturerbes habe soziales und politisches 
Engagement geweckt und dies wiederum einen starken Gemeinschaftssinn gestiftet.  Dieses Narrativ 
erreiche aber die jüngeren Generationen nicht mehr, so dass vielleicht auch deshalb die Identifikation 
mit der historischen Altstadt und das zivilgesellschaftliche und private Engagement für das kulturelle 
Erbe abnehmen. Dennoch gebe es in allen Bevölkerungsteilen Engagement für das Kulturerbe, was sich 
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auch in einer reichen Vereinslandschaft zeige. Der Anteil der Stadtbevölkerung, der sich für den Erhalt 
und die Nutzung des Kulturerbes einsetze sei jedoch insgesamt, und besonders unter jungen Leuten, 
gering. 

Die historische Bausubstanz, die Stadtstruktur und die Qualitäten des öffentlichen Raums wurden als 
Faktoren der insgesamt hohen Lebensqualität in der Altstadt bewertet. Hierzu zählen neben dem 
Altstadtflair, die gemischte Bevölkerungsstruktur, ein differenziertes Wohnungsangebot und die 
Vorzüge einer zentralen Wohnlage. Demgegenüber wurden ein geringer Grünanteil der dicht bebauten 
Innenstadt, ein schwierige Verkehrs- und Parksituation sowie eine aufgrund des Zustands der 
(historischen) Straßenbeläge eingeschränkte Barrierefreiheit als negative Faktoren genannt. Darüber 
hinaus wurde auf Nutzungskonflikte hingewiesen. Dem Ruhebedürfnis der Anwohnerschaft steht 
offenbar der Wunsch nach einer auch außerhalb der Sommermonate  belebten Altstadt entgegen. Im 
Alltagsleben der übrigen Stadtbevölkerung spiele die Altstadt trotz einer relativ großen Vielfalt an 
Kultur-und Freizeitangeboten eine eher geringe Bedeutung. Als besonders positives Beispiel wurde der 

Annotierter Schwarzplan der Bautzener Innenstadt 
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sogenannte „Theatersommer“ genannt, welcher eine regionale Attraktion darstelle. Dennoch wurde 
bemängelt, dass Bautzen und seine Altstadt die Funktion eines regionalen Ankerpunkts nur 
unzureichend erfülle. Suburbanisierungsprozesse und ein geändertes Konsumverhalten besonders im 
Bereich des Handels, verstärkten darüber hinaus Funktionsverluste in der Innenstadt.  

Bei der Frage nach konkreten Orten, die sich positiv (grün) oder negativ (rot) auf die lokale 
Lebensqualität auswirken, wurden am Schwarzplan (siehe Abbildung auf S.19) die Schlossstraße als 
besonders positiv hervorgehoben. Mit vielen Restaurants und einer starken Belebung nehme sie eine 
stadtteilbildende Funktion ein und verdeutliche eine positive Entwicklungsdynamik der Altstadt. 
Andere positiv bewertete Orte sind die Ruine der Mönchskirche, der Haupt- und Fleischmarkt, die 
Ortenburg, der Kornmarktcenter als zentrales Einkaufszentrum, Kino, Theater und die Wallanlagen 
sowie der Bahnhof außerhalb der Altstadt. Negativ markiert wurden das Lauenareal, der Kornmarkt, 
das Kronenareal, die Kornmarktpassage und der fehlende Platzabschluss am Schülerberg/ 
Taschenbergpalais. Weiterhin wurden einige Brachflächen und Plätze  sowie Beispiele einer 
ungelösten Verkehrsführung  problematisiert und als Orte mit Entwicklungspotential (orange) 
markiert. Hierzu zählen der Holzmarkt und der Postplatz sowie die S111, die Steinstraße und der 
Wendische Graben. 

5.2 Handlungsbedarfe  

Im Fokusgruppengespräch wurden aufbauend auf die oben dargestellten Inhalte unterschiedliche 
Handlungsbedarfe rund um das gebaute Kulturerbe hervorgehoben, die auf eine Verbesserung der 
städtischen Lebensqualität abzielen.  

Als ein wesentlicher Handlungsbedarf wurde die Verbesserung der Selbstwahrnehmung der 
Stadtgesellschaft identifiziert, mit dem Ziel Ortsbindung, Gemeinschaftssinn und zivilgesellschaftliches 
Engagement und somit das stadtgesellschaftliche Leben zu stärken aber auch um Zuwanderung zu 
begünstigen. Die Fokusgruppe begründete die negative Selbstwahrnehmung einerseits mit einem im 
Wohlstand begründeten Übersättigungsgefühl und andererseits mit einer gewissen 
Orientierungslosigkeit in Bezug auf gesellschaftliche Wertvorstellungen und Zielsetzungen. Ein 
zunehmender Individualismus mindere das Gemeinschaftsgefühl und gemeinsames Engagement 
weiter. Darüber hinaus fehle eine moderne Stadthalle als Ort der Begegnung. Ein aktiv gestalteter 
partizipativer Stadtentwicklungsprozess könne an dieser Problematik ansetzen. Zwar gebe es bereits 
zahlreiche Möglichkeiten der politischen Teilhabe, diese würden jedoch unzureichend genutzt. 
Darüber hinaus wurde die Schaffung von mehr Transparenz und damit einhergehender 
Planungssicherheit im Sinne einer klaren Entwicklungsvision gewünscht. Dies werde es erleichtern, 
weitere Teile der Stadtbevölkerung zum Mitgestalten der Stadt zu bewegen. Es gelte auch, eine 
verbreitete Erwartungshaltung gegenüber den staatlichen Akteuren zu adressieren. Als besonders 
wichtige Zielgruppe wurde die junge Generation identifiziert. 

Weiterhin wurde der Wunsch nach einer stärkeren und ganzjährigen Belebung der Altstadt deutlich. 
Auch hierzu kann ein aktiver, partizipativer Stadtentwicklungsprozess beitragen. Es wurde der Bedarf 
artikuliert Suburbanisierungsprozessen entgegenzusteuern. Weiterhin seien rechtliche und 
bürokratische Hürden von Förderinstrumenten für Erhalt, Entwicklung und Nutzung der historischen 
Bausubstanz und der Stadträume zu mindern. Der Bestand sei vielerorts an aktuelle Anforderungen 
anzupassen. Weiterhin seien Nutzungskonflikte in der Innenstadt zu adressieren. Der aktuelle 
Leerstand in der Innenstadt wurde zugleich als Potential gesehen, neue Funktionen in der Altstadt 
unterzubringen. Dem Gegenüber wurde, trotz der Leerstandes in Plattenbaugebieten, ein Mangel an 
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Wohnraum und die Schwierigkeit der Schaffung preiswerter Neubauten für Wohnzwecke thematisiert. 
Das lokale Handwerk wurde innerhalb der Fokusgruppe als ein zu aktivierendes Potential für die 
Belebung der Altstadt gesehen. Zugleich wurde die Stärkung der Handwerksbranche als eigenes 
Aktionsfeld genannt. Derzeit leide das Handwerk neben fehlender lokaler Kaufkraft für handwerkliche 
Dienstleistungen auch an einem Imageproblem als Berufsbild, weshalb zunehmend Fachkräfte fehlen. 
Das Problem des schlechten Berufsimages und fehlender Arbeitskräfte stelle sich auch im 
Gastronomiebereich.  

Mit Blick auf die anhaltende Abwanderung von Bevölkerung, identifizierte die Fokusgruppe erneut 
junge Menschen als Zielgruppe, deren Perspektiven vor Ort gestärkt werden müsse. So wurde auch 
der Bedarf an der Vermittlung von Wissen über das lokale Kulturerbe und die lange Tradition der 
lokalen Baukultur insbesondere für junge Leute gesehen, um Ortsbindung und Engagement zu stärken. 

Schließlich wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, bei der Adressierung aktueller gesellschaftlicher 
Themen der Nachhaltigkeitstransformation, etwa der Verkehrswende, der Reduzierung des CO2 
Ausstoßes und des Artenschutzes, das baukulturelle Erbe nicht zu vernachlässigen. 

6 Strategische Empfehlungen für die Stadt Bautzen 

Aus den Handlungsbedarfen wurden im Fokusgruppengespräch erste Lösungsansätze abgeleitet, wie 
das Potential des Kulturerbes zur städtischen Lebensqualität beizutragen, besser genutzt werden kann. 
Diese greifen ineinander und reihen sich in die strategischen Empfehlungen zur Stärkung der 
Städtelandschaft (Kapitel 4) ein. 

Selbstwahrnehmung und Stadtmarketing 

Die Selbstwahrnehmung der Bautzener Stadtgesellschaft zu verbessern und den Gemeinschaftsgeist 
zu stärken, wurde als zentraler Handlungsbedarf ermittelt. Hierzu kann eine aktiv gestaltete 
partizipative Stadtentwicklung wesentlich beitragen (siehe unten). Darüber hinaus sollte das lokale 
Kulturerbe und die lange Tradition der Baukultur ein Themenschwerpunkt für verstärkte 
Vermittlungsarbeit insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene sein. Denn Wertschätzung 
des Kulturerbes erfordert Wissen. Mit dem Anliegen, Stolz in die Stadtgesellschaft und ihrer Leistungen 
der vergangenen Jahrzehnten zu wecken, sollte zugunsten eines bewussten Umgangs mit 
rechtspopulistischem Gedankengut eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt 
verbunden sein. 

Mit Blick auf die Selbstwahrnehmung der Stadtgesellschaft, aber auch auf einen notwendigen 
Imagewandel, spielt außerdem das Stadtmarketing eine wichtige Rolle. In der Fokusgruppe wurde 
darauf hingewiesen, dass derzeit noch zu wenig Stadtmarketing betrieben werde, finanzielle und 
institutionelle Strukturen aber im Aufbau seien. Eine positive Selbstwahrnehmung ist eine 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Stadtmarketing. Zugleich wirken das Stadtmarketing und die 
dadurch mitgestaltete Außenwahrnehmung in die Stadtgesellschaft zurück. Die Schaffung einer nach 
außen hin erkennbaren Marke "Bautzen", die die Bewohner zusätzlich zusammenhält und den 
städtischen Stolz erhöht, erfordert eine Reflexion über die Einzigartigkeit der Charakteristika der Stadt.   
Zur Ausarbeitung eines Stadtimages im Sinne einer oder mehrerer Marken, bietet sich das materielle 
und immaterielle Erbe als ein Kernpunkt an. Die Vermittlungs- und Marketingarbeit sollte außerdem 
auf unterschiedliche Zielgruppen abgestimmt sein. 
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Altstadtbelebung 

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Belebung der Innenstadt mit einem Schwerpunkt auf die Aktivierung 
zivilgesellschaftlichen Engagements für die ganzjährige Nutzung der innerstädtischen Räume. 
Mediationsbedarf besteht im Falle aktueller und potentieller Nutzungskonflikte (u.a. Lärmaufkommen 
und Parken). Es geht aber auch um die Entwicklung strategischer und planerischer Maßnahmen, etwa 
um der Suburbanisierung gegenzusteuern. Mit einer Stärkung der Funktionsvielfalt soll schließlich auch 
die Rolle Bautzens als Anker in der Region ausgebaut werden. 

Förderung der lokalen Handwerksbranche 

Handwerk in die zu Altstadt bringen, gilt in Bautzen als ein Lösungsansatz zur Belebung der Branche, 
aber auch der Innenstadt. Deshalb wurde im Rahmen des Projekts REVIVAL! eine Studie zum 
Leerstandsmanagement erarbeitet, deren Ziel es ist, Handwerkbetriebe für Produktion und Verkauf in 
der Innenstadt anzusiedeln. So soll die Sichtbarkeit der Branche erhöht werden, was zu einem 
Imagewandel beitragen kann. Hierdurch wird erhofft, Nachwuchshandwerker aber auch Kunden zu 
werben.  

Zuwanderung stärken/ Abwanderung mindern 

Ein weiterer in der Fokusgruppe identifizierter Handlungsschwerpunkt ist die demographische 
Entwicklung. Zunächst ist positiv anzumerken, dass die Attraktivität der Stadt und ihrer relative 
wirtschaftliche Stärke aber auch die Nähe des akademischen Zentrums Dresdens, zu 
Naherholungsgebieten, der Autobahn A4 sowie die Bahnanbindung Zuwanderung begünstigen. Das 
Stadtmarketing ist ein wichtiges Instrument im Wettstreit der Städte um Einwohner, Investoren und 
Besucher. Auch der interne Imagewandel wird helfen, Zuwanderung zu fördern und Abwanderung 
entgegenzuwirken.  

Die Fokusgruppe identifizierte zwei Hauptgruppen, unter denen man Zuwanderung fördern sollte: 
zum einen die große Zahl der Einpendler und zum anderen abgewanderte Bautzener, welche man 
zum Rückzug gewinnen könnte. 

Mit Blick auf die demographische Entwicklung sind auch hier junge Leute und Familien die wichtigste, 
gezielt zu adressierende Gruppe. Ein Handlungsfeld ist daher, das derzeitige Angebot für Jugendliche 
auszubauen und Perspektiven für Bildung und Beruf zu schaffen und diese aufzuzeigen, um 
Abwanderung entgegen zu wirken. Dies hängt von der Schaffung attraktiver Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze ab, aber z.B. auch von der Einrichtung zusätzlicher Treffpunkte für Jugendliche. 
Bedeutend ist in diesem Zusammenhang jungen Leuten gezielt Gestaltungsspielräume zu bieten. Auch 
hierfür könnte sich, bei entsprechender Förderung, die Nutzung attraktiver Leerstandsimmobilien 
anbieten. 

Schließlich wurden Menschen der Kreativwirtschaft als weitere mögliche Zielgruppe genannt. In den 
letzten Jahren haben sich vor allem in der jüngeren Generation Arbeits- und Konsummodelle deutlich 
verändert und das Leben in einer kleineren Stadt scheint für viele zunehmend attraktiv zu sein. 
Besonders in der Zeit von COVID- 19 zeigen sich die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, und vieles 
deutet darauf hin, dass sich dieser Trend in Zukunft verstärken wird. Um diese Zielgruppe 
anzusprechen, sollten bestimmte Vorzüge der Stadt, die sie von Großstädten abheben, hervorgehoben 
werden.  



 

23 
 

Darüber hinaus sollten potentielle Zuwanderer aktiv bei der Suche nach Wohnraum, Arbeitsplätzen 
sowie Kinderbetreuungs- und Ausbildungsplätze für Familienangehörige unterstützt werden. Die 
aktive Integration potentieller Zuwanderer/Rückkehrer könnte etwa durch Serviceleistungen seitens 
der Stadtverwaltung sowie durch zivilgesellschaftlich getragene Programme und Patenschaften 
angegangen werden. Um das zivilgesellschaftliche Engagement zu fördern, sollten auch Zuzügler 
gezielt auf Partizipationsmöglichkeiten der Stadtentwicklung aufmerksam gemacht werden. 

Proaktive, partizipative Stadtentwicklung 

Die verschiedenen Handlungsfelder lassen sich in einem proaktiven, partizipativen 
Stadtentwicklungsprozess zusammenführen. Die bestehenden Partizipationsformate sollten so 
ergänzt oder neuausgerichtet werden, dass sie attraktiver sind und stärker genutzt werden. Ziel ist es, 
möglichst viele Einzelpersonen aus allen Teilen der Stadtbevölkerung und auch Bildungsinstitutionen 
und Vereine einzubinden und für ein stärkeres Engagement in der Stadt zu gewinnen.  

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Transparenz für die Stadtbevölkerung, sowohl der 
Partizipationsformate als auch der Stadtentwicklungsprozesse allgemein, gelegt werden. Hier bedarf 
er erhöhter Vermittlungsarbeit, bei der aktiv verschiedene Kommunikationskanäle genutzt werden. 
Generell sollten die bestehenden Kommunikations- und Partizipationsangebote zwischen staatlichen 
Akteuren und der Zivilgesellschaft zielgruppengerichtet erfolgen, um eine stärkere Resonanz 
hervorzurufen. 

Eine konkrete Idee aus der Fokusgruppe ist eine partizipativ zu entwickelnde 
Stadtentwicklungsvision. Diese sollte in einem längeren, gut moderierten Prozess erarbeitet werden, 
an dessen Anfang eine gemeinschaftliche Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung stünde und der 
in partizipative Umsetzungsformate münden könnte. Zunächst stünden Diskussions-, Vermittlungs- 
und Moderationsformate im Vordergrund, die schließlich in gemeinsam formulierte Ziele sowie 
konkrete Nutzungskonzepte, (städte-)bauliche Maßnahmen, aber möglicher Weise auch rechtliche 
und intentionelle Neuerungen führen würden. Damit die aus dem Prozess initiierten Projekte und 
Ideen langfristig zivilgesellschaftlich mitgetragen werden können,  wird es eine entsprechende 
Unterstützung durch die Stadtverwaltung geben müssen. Vor allem sollten Freiräume zur kreativen 
Entfaltung und Mitgestaltung geboten und Haushalts- und Fördermittel entsprechend zugewiesen 
werden. Einen Bürgerhaushalt einzuführen, bei dem die Einwohner direkt über einen Teil der 
finanziellen Mittel des kommunalen Haushalts verfügen kann, wäre ein weiterer Handlungsansatz. 

Angestrebte Ergebnisse des Prozesses sind eine Stadtentwicklungsvision sowie neue Konzepte und 
Marken für das Stadtmarketing, die von weiten Teilen der Stadtgesellschaft mitentwickelt und 
getragenen werden. Eine gesteigerte Wertschätzung für die Stadt und ihr kulturelles Erbe, d.h. eine 
bessere Selbstwahrnehmung wären ein wesentlicher Effekt dieses Prozesses. Gleichzeitig sollte er 
konkrete Initiativen und Projekte rund um die Stadtentwicklung anstoßen.  

Für den Prozess einer gemeinsam zu erarbeitenden Zukunftsvision für die Stadt und insbesondere 
die historische Innenstadt wurden im Rahmen des Projekts REVIVAL! folgende zu adressierende 
Themen und Inhalte, neben möglichen weiteren, identifiziert:  

- die gemeinsame Identifizierung der Stärken und Besonderheiten der Stadt und ihrer 
Geschichte und Entwicklung 

- eine gemeinsame Vision: Wie wollen wir gemeinsam leben? Was ist uns wichtig? 
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- die gemeinschaftliche Entwicklung einer oder mehrere Stadtmarken (Branding) mit dem 
materiellen und immateriellen Kulturerbe und der langen Tradition der Baukultur als einem 
möglichen Themenschwerpunkt 

- Ideensammlung zur Belebung der Innenstadt mit lösungsorientierter Diskussion bestehender 
oder zukünftiger Nutzungskonflikte aber auch strategischer und planerischer Maßnahmen 

- die Diskussion konkreter Lösungsansätze für städtebauliche Missstände, einschließlich der 
von der Fokusgruppe identifizierten Orte, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken 
oder ein Potential darstellen (siehe 5.1) 

- kreative neue Nutzungen und Funktionen in der Innenstadt auf den wenigen verfügbaren 
Entwicklungsflächen und die denkmalgerechte und nachhaltige Anpassung des historischen 
Baubestands an aktuelle Nutzungsbedarfe 

- die Schaffung zusätzlicher Treffpunkte und Kommunikationsräume für die Stadtgesellschaft 
und insbesondere für Jugendliche 

- die aktive Integration von Zuwanderern/Rückkehrern nach Bautzen 
- Das Verhältnis von Nachhaltigkeitstransformation und Kulturerbe: wie kann der Schutz und 

die Nutzung des kulturellen Erbes bei den drängenden Themen der Gegenwart angemessen 
berücksichtigt werden und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? 

7 Anwendung in Bautzen 

7.1 Adressaten und Zielstellung der strategischen Empfehlungen 

Die Strategieempfehlungen für die Stadt Bautzen sind eine Aufbereitung der im Rahmen des Projekts 
REVIVAL! gewonnen Erkenntnisse über das Potential des (bau)kulturellen Erbes für die städtische 
Lebensqualität und über die Bedarfe und Möglichkeiten diese Potential zu nutzen. Die Inhalte sollen 
die lokale Stadtentwicklungspolitik bereichern und als Anregung bei der Erarbeitung offizieller 
Strategiedokumente und Initiativen dienen.  So ist es wünschenswert, dass die Themen Baukultur und 
baukulturelles Erbe in ihrer gesamten Tragweite und Vielfalt in dem neuen Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bautzen (INSEK) adressiert werden. Die Strategieempfehlungen 
aus dem Projekt REVIVAL! sollen der Stadtverwaltung als Arbeitsdokument dienen. Seine Inhalte 
richten sich aber auch an die Einwohnerschaft und sie vertretende Stadträte sowie an alle anderen an 
der Stadtentwicklung interessierten Akteure bis hin zu lokalen Vereinen und Bildungsinstitutionen.  

7.2 Einordnung in vorhandene Strategieinstrumente 

Die MitarbeiterInnen des Amts für Wirtschaft, Kultur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wiesen 
während des Partnerworkshops am 3. Dezember 2019  folgende Dokumente hin, die bereits bestehen 
oder sich in Bearbeitung befinden und die für die Thematik des Projekts von Interesse sind. Es bestehen 
vielfache Bezüge zu den strategischen Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL!. 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bautzen (INSEK) 

Das Konzept befindet sich derzeit in der Fortschreibung. Die strategischen Empfehlungen aus dem 
Projekt REVIVAL! sollten als Anregungen dienen, um in dem neuen INSEK dem baukulturellen Erbe und 
der Altstadtbelebung ein noch stärkere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ein besonderes 
Augenmerk sollte darauf gelegt werden, die sozialintegrativen Potentiale des Kulturerbes zu nutzen. 

Tourismusmarketingkonzeption 2019  
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Die Stadt Bautzen verfügt über eine Tourismusmarketingkonzeption aus dem Jahr 2019, welche von 
der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH erarbeitet wurde. Die Untersetzung mit personellen und 
finanziellen Strukturen zur Umsetzung scheint noch in Erarbeitung. Dies bietet Möglichkeiten, in 
diesem Kontext relevante Inhalte der Strategieempfehlung aus dem Projekt REVIVAL! ggf. 
einzubringen. 

Tourismuskonzept der OHTL-Region (Stand Dezember 2019) 

Das Konzept des Vereins zur Entwicklung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft e. V. bietet 
weitere Anknüpfungspunkte zur Umsetzung einiger der Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL!, da 
Bautzen und sein Kultur- und Naturerbe im regionalen Kontext thematisiert werden. 
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Interdisziplinäres Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS), Görlitz: 

Prof. Dr. Robert Knippschild, Projektleiter – Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) / 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) 
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Marzenna Halicka-Borucka  
Sławomir Książek 
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Dies Dokument wurde von den wissenschaftlichen Projektpartnern in Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Partnern erarbeitet.  

Eingeführt durch eine Kurzbeschreibung des Projekts (Kapitel 1) und Hintergrundinformationen zur 
Erarbeitung dieser Empfehlungen (Kapitel 2) widmet sich der erste Teil der Ausgangslage und den 
Handlungsbedarfen im Projektgebiet (Kapitel 3) und schließt mit Empfehlungen zur Stärkung seiner 
historischen Städtelandschaft (Kapitel 4). 

Der zweite Teil (Kapitel 5 bis 7) bezieht sich auf die Handlungsbedarfe und Lösungsansätze für die 
Stadt Görlitz. Diese wurden vom Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und revitalisierenden 
Stadtumbau (IZS) gemeinsam mit Hartmut Wilke, Amtsleiter für Stadtentwicklung der Stadt Görlitz, 
und Eva Wittig, Prokuristin und Marketingleiterin der Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH, 
erarbeitet. 
 
Herausgeber dieses Dokuments sind das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), die 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) und das Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Es steht 
unter folgendem Link zum Download bereit: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/kommunale-
strategieempfehlung/REVIVAL_Strategieempfehlungen-Görlitz.pdf 
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1 Das Projekt REVIVAL!  

Im deutsch-polnischen Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien 
und Sachsen widmen sich zehn Klein- und Mittelstädte in Südwestpolen und Ostsachsen mit 
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen der Stärkung ihrer baukulturell wertvollen Innenstädte. 
Das Projekt des Gesamtwerts von 1 032 906 Euro wird im Rahmen des Kooperationsprogramms 
INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mit 877 544 Euro zu 85% durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2018 bis Dezember 2020. 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), koordiniert das Projekt als Lead Partner.  
Gemeinsam mit der TU Dresden (IHI Zittau), welche als zweiter wissenschaftlicher Partner auf 
deutscher Seite das Projekt begleitet, betreibt das IÖR das in Görlitz ansässige Interdisziplinäre 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Darüber hinaus ist auf polnischer 
Seite das Institut für territoriale Entwicklung (Instytut Rozwoju Terytorialnego - IRT) der Woiwodschaft 
Niederschlesien als dritter wissenschaftlicher Partner in das Projekt eingebunden. Die kommunalen 
Partner sind: Görlitz – vertreten durch die Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH – Bautzen, Zittau und 
Reichenbach O.L. in Ostsachsen sowie die polnischen Städte (deutsche Ortsnamen in Klammern) 
Bolesławiec (Bunzlau), Gryfów Śląski (Greiffenberg), Kamienna Góra (Landeshut), Chełmsko Śląskie 
(Schömberg) – vertreten durch die Gemeinde Lubawka (Liebau) – und Lubomierz (Liebenthal) in 
westlichen Teilen der Wojewodschaft Niederschlesien sowie Żary (Sorau) in der Wojewodschaft Lebus. 

Die Partnerstädte des Projekts liegen im Fördergebiet des Programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-
2020. Das Gebiet ist in weiten Teilen geprägt von einer Vielzahl von Klein- und Mittelstädten 
mittelalterlichen Ursprungs, die in ihrer geschichtlichen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem 
baukulturellen Erbe, aber auch der demographischen und sozioökonomischen Entwicklung ähnliche 
Potenziale und Herausforderungen aufweisen. Mit einer eher peripheren Lage zwischen den 
Ballungszentren Dresden und Wrocław sind die Klein- und Mittelstädte, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße, besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt REVIVAL! 
begegnet den regionalen Herausforderungen, indem es auf das baukulturelle Erbe der historischen 
Städtelandschaft als gemeinsames Potential setzt. Durch den Erhalt des Kulturerbes und die Belebung 
der historischen Zentren zielt das Projekt darauf ab, zu einer nachhaltigen Entwicklung und hohen 
Lebensqualität in der deutsch-polnischen Grenzregion beizutragen. Die innerhalb eines strukturierten, 
grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches umgesetzten Projektmaßnahmen reichen von individuell  
von den Partnerstädten realisierten Revitalisierungsmaßnahmen in den Innenstädten über 
grenzübergreifende Aktivitäten zur Erschließung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes bis 
hin zu wissenschaftlicher Forschung und Transferleistungen in die Praxis, zu denen dieses Dokument 
zählt. 

Mit diesem Ansatz wurde REVIVAL! im Wettbewerb "Kooperation ohne Grenzen" vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Ministerium für Investition und wirtschaftliche 
Entwicklung der Republik Polen (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) als Flaggschiffprojekt zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts 2030 für den deutsch-polnischen 
Verflechtungsraum ausgezeichnet (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Weitere Informationen zum Projekt REVIVAL! finden sich auf der 
Homepage: http://revival.ioer.eu 

  

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/


 

5 
 

 

Lage der Partnerstädte des Projekts REVIVAL! im Fördergebiet INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.  
Quelle: REVIVAL! auf Grundlage von OpenStreetMap 

2 Ziel, Adressaten und Erarbeitung der Strategieempfehlungen  

Die vorliegenden Strategieempfehlungen bündeln die im Projekt REVIVAL! gewonnen Antworten auf 
die Frage, welchen Beitrag das kulturelle Erbe zu einer hohen Lebensqualität und nachhaltigen 
Entwicklung der grenzübergreifenden Region und ihrer historischen Städtelandschaft leisten kann. Ziel 
der Empfehlungen ist es, zur Aktivierung dieses Potentials beizutragen.  

Die Empfehlungen richten sich an kommunale, regionale und europäische Stakeholder der Stadt- und 
Regionalentwicklung. 

Die Strategieempfehlungen wurden von den drei wissenschaftlichen Projektpartnern gemeinsam mit 
den Partnerstädten im Rahmen des Projekts erarbeitet. Sie basieren auf den Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Projektarbeit. Diese beinhaltete Literaturrecherchen und die Konsultation von 
Experten aus den Bereichen Lebensqualitätsforschung, Klein- und Mittelstadtforschung sowie 
Kulturerbeerhalt und Stadterneuerung. Auf Grundlage der theoretischen Forschung wurden im ersten 
Jahr der Projektlaufzeit fünf Thesen erarbeitet (siehe 3.1), welchen Beitrag das baukulturelle Erbe im 
Idealfall zur Lebensqualität und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Die Thesen wurden 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 in den Partnerstädten zur Diskussion gestellt. Um 
herauszufinden, welchen Beitrag die historischen Innenstädte mit ihrem Kulturerbe tatsächlich in den 
einzelnen Partnerstädten leisten oder leisten könnten, führten die deutschen und polnischen 
Forscherteams getrennt insgesamt zehn Fokusgruppenworkshops mit VertreterInnen der 
Stadtgesellschaft durch. Die halbtägigen Veranstaltungen folgten einer einheitlichen Methodologie, 
die – was die Zusammensetzung der Gruppe und den Ablauf betrifft – mit einiger Flexibilität an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde. Die Fokusgruppen umfassten mit den VertreterInnen der 
am Projekt beteiligten Stadtverwaltungen und der moderierenden Forschungseinrichtung ca. 15 
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Personen. Die Städte luden unter anderem Mitglieder der Stadträte und Bürgermeister, Vorsitzende 
verschiedener Vereine sowie Händler, VertreterInnen von Bildungseinrichtungen und Stadtmarketing 
oder auch ehrenamtlich in der Stadtentwicklung engagierte Personen zu den Fokusgruppen. Die 
Teilnehmenden nahmen eine grobe Hierarchisierung der Thesen zum Potential des baukulturellen 
Erbes in Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Stadt vor (s. Abbildung Netzdiagramm in Abschnitt 
3.2). Anhand eines Schwarzplans der Innenstädte verorteten sie daraufhin Potentiale und 
Herausforderungen der städtischen Lebensqualität (siehe Abbildung „Annotierter Schwarzplan der 
Görlitzer Altstadt“ in Abschnitt 5.1). Dies diente sowohl als Grundlage für eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung als auch für eine abschließende Diskussionsrunde, zu der Frage wie die lokalen 
Rahmenbedingungen beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe optimal für die 
Steigerung der städtischen Lebensqualität zu nutzen.  

Darüber hinaus flossen Ergebnisse der folgenden zwei weiteren Workshops in die 
Strategieempfehlungen ein: Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
ausgerichteter Expertenworkshop mit VertreternInnen der nationalen Ministerien für Stadtplanung 
und Raumentwicklung sowie nachgeordneten Behörden beider Länder im November 2019 war Teil der 
Auszeichnung des Projekts REVIVAL! als Flaggschiffprojekt im deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
(siehe Kapitel 1). Auch hier wurde diskutiert, wie die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum unter Nutzung des baukulturellen Erbes weiter erhöht werden 
kann und welche Rolle dabei die nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Polen spielt. 
Im Dezember 2019 erfolgten außerdem eine Befragung der Partnerstädte und eine gemeinsame 
Diskussion zu den Inhalten der Strategieempfehlungen im Rahmen des vierten Partnerworkshops in 
Bautzen, an dem alle Projektpartner beteiligt waren. Der Entwurf dieses Dokuments wurde schließlich 
im Dezember 2020 mit den Projektpartnern der Stadt Görlitz, dem Amt für Stadtentwicklung Görlitz 
und der EGZ, und den wissenschaftlichen Partnern vom IÖR und der TU Dresden (IHI Zittau) diskutiert. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PROJEKTGEBIET 

3 Ausgangslage im Projektgebiet und Handlungsbedarfe 

Trotz der zentraleuropäischen Lage des Projektgebiets handelt es sich aufgrund der Distanz zu 
Großstädten und einer historisch bedingten relativen Wirtschaftsschwäche um eine eher peripher 
gelegene Region, die dem Strukturwandel in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die historischen 
Innenstädte drohen trotz Erfolgen bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Gebäudebestands 
ihre traditionelle Versorgungsfunktion für Stadt und Umland als Ort von Kultur, Handel und Begegnung 
zu verlieren. Der Verlust städtischer Funktionen und Suburbanisierungsprozesse führen zu 
Leerständen von Wohn- und Geschäftsgebäuden in den Altstädten und stellen eine Bedrohung für die 
historische Bausubstanz dar. Bei einer zunehmenden Bedeutung weicher Faktoren wie dem 
Freizeitwert, dem kulturellen Angebot und dem Stadtimage bei der Ortswahl für Wohnen und 
Unternehmensansiedlungen stellt dieser Trend einen Standortnachteil dar. Andererseits führt die 
zunehmende Überlastung der Agglomerationen, wie in diesem Falle um Dresden und Wrocław, mit 
angespannten Wohnungsmärkten und zunehmenden Umwelt- und Verkehrsproblemen zu einem 
wieder erwachenden Interesse an Klein- und Mittelstädten und birgt Chancen für das Projektgebiet. 
Die Partnerstädte von REVIVAL! bieten mit ihrem reichen Raumangebot in kompakten, historischen 
Strukturen und ihrem attraktiven baukulturellen Erbe ein großes Potential für eine Renaissance im 
Zuge europaweit verstärkter (Re)urbanisierungsprozesse. 
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3.1 Der potentielle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die folgenden fünf Thesen beschreiben den möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur 
Lebensqualität historischer Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen, wie er im Zuge von 
Literaturrecherchen und Expertenkonsultationen im Rahmen des Projekts REVIVAL! identifiziert 
wurde. Ob dieses Potential in der Praxis vollumfänglich vorhanden ist und genutzt wird hängt von den 
lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Die fünf Thesen wurden in den Fokusgruppen 
der einzelnen Partnerstädte des Projekts zur Diskussion gestellt und mit ortsspezifischen 
Informationen untersetzt. 

I. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum 
Heimatgefühl der BewohnerInnen bei. 

II. Gesellschaft: Die StadtbewohnerInnen sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie. Sie 
engagieren sich aktiv für seine Erhaltung und Nutzung. 

III. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine 
bedeutende Rolle im Alltagsleben der StadtbewohnerInnen. Im Stadtzentrum befinden sich die 
wichtigsten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der 
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche Räume. 

IV. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen kulturelle 
Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste anknüpfen. 

V. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es 
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es 
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen. 

3.2 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zu Lebensqualität und nachhaltiger Stadt- und 
Regionalentwicklung im Projektgebiet 

Bei der Diskussion der Thesen in den Partnerstädten von REVIVAL! und einer groben Hierarchisierung 
der Thesen durch die FokusgruppenteilnehmerInnen entstand folgendes Stimmungsbild: 

Am bedeutendsten wurden in den meisten Fokusgruppengesprächen die Thesen 1 und 2 mit ihrer 
psychologischen und sozialen Dimension eingestuft.  

Es wurde grundsätzlich bestätigt, dass das baukulturelle Erbe, neben anderen Faktoren wie z.B. dem 
Naturerbe der landschaftlich attraktiven Region, einen wichtigen Beitrag zum Wesen der Stadt und 
zum Heimatgefühl der BewohnerInnen leisten kann. Dabei wurden nicht nur sinnlich wahrnehmbare 
Aspekte wie Schönheit der Architektur und die spezifische Atmosphäre der historischen Innenstädte 
als wichtig bewertet sondern insbesondere auch das lokale immaterielle Erbe, vermittelt durch 
Traditionen und Narrative. Die Bedeutung des städtischen Kulturerbes als Anker biographischer und 
kollektiver Erinnerung wurde ebenso hervorgehoben wie die identitätsstiftende Funktion lebendiger 
Handwerkstraditionen. Anderseits wurde deutlich, dass ein Bauerbe in schlechtem Zustand ein 
Empfinden gesellschaftlichen Scheiterns versinnbildlichen und negative Dynamiken verstärken kann. 
Ein guter baulicher Zustand und die Nutzbarkeit der historischen Bausubstanz sind somit zwei 
Voraussetzungen, um emotionale Bedürfnisse der StadtbewohnerInnen zu befriedigen und 
Wertschätzung und Stolz hervorzurufen. 
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Netzdiagramm: Bewertung der lokalen Relevanz der fünf Thesen in den Fokusgruppen der Partnerstädte: 
0 – keine, 1 – geringe, 2 – mittlere, 3 – relativ hohe, 4 – hohe Relevanz der These  
Quelle: REVIVAL!  

Auch die Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, der im Zentrum der zweiten These steht, wurde 
grundsätzlich bestätigt. Es gibt in den Partnerstädten mehrere Beispiele, in denen der 
zivilgesellschaftliche Einsatz für die Altstädte stark gemeinschaftsbildend wirkte. Jedoch wurde häufig 
bemängelt, dass der Einsatz für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes in der Regel an 
Einzelpersonen hänge und ein gemeinschaftliches Engagement aktuell stärker gefördert werden 
müsse. Dies könne auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls beitragen, welches in 
mehreren Partnerstädten als zu wenig ausgeprägt bewertet wurde. Ein wichtiger geschichtlicher 
Hintergrund, der sich bis heute im Projektgebiet, besonders aber in den polnischen Städten, auf 
Ortsverbundenheit und Lokalstolz der BewohnerInnen und ihren Einsatz für das Kulturerbe auswirkt, 
sind die Umsiedlungen, die infolge der Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach dem 2. WK 
in dieser Region durchgeführt wurden. Darüber hinaus scheint für das Projektgebiet und seine 
Stadtgesellschaften eine teils negative Selbstwahrnehmung symptomatisch, die sich in Teilen mit der 
Außenwahrnehmung der strukturschwachen Region deckt. Es wurde bestätigt, dass das Kulturerbe 
einen noch größeren Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation der Bevölkerung leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde vielfach auf den Bedarf einer stärkeren lokalen Geschichtsbildung 
gerade für jüngere Generationen hingewiesen. 

Inwieweit die historischen Innenstädte ihre traditionelle Funktion als Versorgungszentrum für Stadt 
und Umland weiterhin erfüllen (These III), wurde von Stadt zu Stadt unterschiedlich bewertet. Dies 
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hängt offenbar stark mit der Betroffenheit der Städte vom Strukturwandel ab, was wiederum mit 
Stadtgröße, geographischer Lage und Wirtschaftskraft zusammenhängt. Suburbanisierungsprozesse 
wurden allerorts als Bedrohung für die Funktionsvielfalt der Innenstädte genannt. Davon unabhängig 
wurde allen Altstädten eine große symbolische Bedeutung als Herz der Städte bestätigt. Häufig wurde 
der Bedarf hervorgehoben, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und ihre Funktion als 
Kommunikationsräume zu verbessern. Hierfür sind physische, ökonomische aber auch psychologische 
Barrieren zu reduzieren. Dazu zählt es, die physische und intellektuelle Erschließung der Innenstädte 
und ihres Kulturerbes zu verbessern. Mehrfach wurde in den Fokusgruppengesprächen der Wunsch 
nach einer stärker partizipativen Stadtentwicklung geäußert. Zum Beispiel wurde die partizipative 
Erarbeitung einer städtischen Entwicklungsvision wiederholt vorgeschlagen.  

In Partnerstädten beider Länder trat ein Spannungsfeld zutage zwischen dem Bedarf an effektiven und 
für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren denkmalpflegerischen Auflagen zum Schutz der historischen 
Bausubstanz und der jeweils charakteristischen Altstadtatmosphäre einerseits und andererseits dem 
Modernisierungsdruck der Bestandsbauten sowie dem Bedarf an Neubauten. 

Anhand der vierten These wurde in den Fokusgruppen das Dienstleistungsangebot der Innenstädte 
und dessen Nutzung diskutiert. Theoretisch haben das baukulturelle Erbe und das damit assoziierte 
immaterielle Erbe ein großes Potential, einen Beitrag zum Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten 
für alle Einkommens- und Altersgruppen zu leisten. In der gegenwärtigen städtischen Alltagspraxis  
wurde dieser Beitrag von den TeilnehmernInnen der Fokusgruppen eher mittelmäßig eingestuft. 
Teilweise scheint das Kulturerbe der Altstädte in diesem Sinne noch zu wenig erschlossen. Gleichzeitig 
wurde in einigen Städten die Gefahr einer zu starken Ausrichtung auf touristische Vermarktung, vorbei 
an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, deutlich. Alle Innenstädte schöpfen aus dem 
Freizeitpotential jedoch mehrfach im Jahr, wenn die Altstädte als Raum und Kulisse für Stadtfeste 
dienen.  

Am geringsten wurde in den meisten Fokusgruppengesprächen der direkte wirtschaftliche Nutzen des 
baukulturellen Erbes (These V) bewertet. Der Beitrag durch Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
oder auch im Bauwesen wurde meist als marginal eingestuft. Häufig wurde im Gegenteil die finanzielle 
Belastung für kommunale und private Denkmaleigentümer hervorgehoben, die der Erhalt der 
historischen Bausubstanz mit sich bringt. Dennoch war man sich einig, dass das Kulturerbe als weicher 
Standortfaktor die Attraktivität der Stadt wesentlich steigert oder steigern könnte. Eine bessere 
Vermarktung der Städte und der Region sowie eine weitere Tourismusförderung wurden als 
Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang identifiziert.  

4 Strategische Empfehlungen für die Entwicklung der historischen Städtelandschaft 

Die strategischen Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf das gesamte Projektgebiet, d.h. auf 
die für alle Partnerstädte identifizierten Handlungsbedarfe. Den in 4.2 genannten Strategischen Zielen 
sind in 4.3 erste Lösungsansätze zugeordnet, die sich aus den im Rahmen des Projekts REVIVAL! 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Diese werden in 4.5 schließlich in den Kontext bereits 
vorhandener Strategiedokumente gestellt. Ortsspezifische Empfehlungen für die Stadt Görlitz finden 
sich darüber hinausgehend in den kommunalen Strategieempfehlungen der Kapitel 5-7. 
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4.1 Vision Statement für das Projektgebiet und seine historischen Klein- und Mittelstädte 

 

 

4.2 Strategische Ziele 

Auf kommunaler Ebene gilt es, durch die Revitalisierung der historischen Innenstädte die städtische 
Lebensqualität zu steigern. Hierfür wurden die folgenden drei sich auf einander beziehenden 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

               

 

Auf regionaler Ebene gilt es, auch grenzübergreifend das Potential des gemeinsamen Kulturerbes in 
den historischen Innenstädten für eine nachhaltige Raumentwicklung und hohe regionale 
Lebensqualität zu nutzen. Hierfür wurden die folgenden drei, sich auf einander beziehende 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

 

 

Das gebaute und immaterielle Kulturerbe der historischen Innenstädte im Projektgebiet 
trägt bestmöglich zu einer hohen Lebensqualität der BewohnerInnen bei. Die Klein- und 
Mittelstädte  zeichnen sich durch eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft aus und 

verfügen über attraktive, funktionsgemischte Stadtkerne. Grenzübergreifend bilden sie 
eine gut vernetzte, vitale Städtelandschaft. 

 

Erschließung und 
Aneignung des 

Kulturerbes 
 

Schutz, Erhalt und 
Entwicklung des 

Kulturerbes 
 

Sozial und räumlich 
inklusive 

Stadtentwicklung 
 

Förderung von 
Tourismus und 

regionalen Produkten 
 

Verbesserung der 
Außen- und 

Selbstwahrnehmung 
 

Stärkung der 
polyzentrischen 
Raumstruktur 
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4.3 Lösungsansätze auf kommunaler Ebene  

Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Städte. 

Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung des Kulturerbes sind  Voraussetzung dafür, dass diese nicht 
erneuerbare Ressource den  aufgezeigten potentiellen Beitrag zur städtischen Lebensqualität leisten 
kann. Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich in erste Linie auf die bedarfs- und denkmalgerechte 
Erhaltung und Entwicklung des Baubestands der Innenstädte. Dabei ist jedoch das damit assoziierte 
immaterielle Erbe zu berücksichtigen. Sanierungen, Restaurierungen, Modernisierungen und 
Neubautätigkeiten sollten auf denkmalgerechte Nutzungen abzielen, die sowohl dem 
gesellschaftlichem Bedarf und dem baulichen Bestand gerecht werden, als auch nach Möglichkeit 
traditionelle Nutzungen und ggf. bewegliche Kulturgüter integrieren.  

Die Bedeutung einer guten Vermittlung denkmalpflegerischer Auflagen wird deutlich am 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der StadtbewohnerInnen nach dem Erhalt der historischen 
Bausubstanz und der authentischen Altstadtatmosphäre einerseits und einem großen 
Modernisierungsdruck andererseits. Von den Projektpartnern wurde sowohl der Wunsch nach einem 
konsequenten Schutz der historischen Gebäude und des Stadtbildes, u.a. durch Gestaltungsauflagen 
für Neubauten, als auch nach einer flexibleren Genehmigung temporärer und reversibler 
Interventionen an Einzeldenkmalen und im öffentlichen Raum der historischen Innenstädte artikuliert. 
Zielführende Kompromisse bedürfen unter anderem einer engen und bürgernahen Kooperation der 
Denkmalpflege- und Stadtentwicklungsbehörden. Eine professionelle Beratung von 
Denkmaleigentümern und Investoren bei Baumaßnahmen setzt voraus, dass die Stadtverwaltungen in 
der Lage sind, personelle und fachliche Kapazitäten hierfür bereit zu stellen.  

Um die kommunalen und privaten Eigentümer der Denkmale und anderer schützenswerter 
Bestandsbauten zu deren Erhalt und Entwicklung zu befähigen,  bedarf es Förderinstrumente mit 
geringeren bürokratischen Hürden.  

Darüber hinaus wurde in den Partnerstädten der Wunsch nach einer  Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Denkmalpflege und Stadtentwicklung artikuliert. Hierfür 
sollte neben der Nutzung von Bürgerbeteiligungsformaten auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Vereinen, engagierten Bürgern und Bildungseinrichtungen gestärkt werden. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Das Potential des Kulturerbes zur Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen hängt von 
seiner physischen und intellektuellen Zugänglichkeit für die lokale Bevölkerung ab. Der folgende 
Abschnitt zeigt daher Lösungsansätze für die Erschließung und Aneignung der historischen Innenstädte 
und ihres Kulturerbes auf. 

Die Gewährleistung der physischen Zugänglichkeit umfasst die Verbesserung der Erschließung der 
Innenstädte durch öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine 
besondere Herausforderung in den Altstädten ist dabei, die Bedürfnisse des privaten, motorisierten 
Verkehrs mit denen von Fußgängern und Fahrradfahrern zu vereinbaren. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel aber auch auf den Wunsch, die Altstädte familiengerecht zu gestalten, 
erscheint die Gewährleistung von Barrierefreiheit besonders für Senioren und Familien im 
Baubestand und im Stadtraum eine Herausforderung. 
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Die Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen ist eine Voraussetzung 
für die sozialintegrative Wirkung der Innenstädte. In diesem Zusammenhang wurde in den 
Partnerstädten zum Beispiel der Bedarf an funktionsgerechten Stadtmöbeln, der Beleuchtung der 
Innenstädte und ihrer Denkmale sowie an Kinderspielplätzen deutlich. Darüber hinaus wurde der 
Freizeit- und Erholungswert erschlossener Grünanlagen und Gewässer der historischen Innenstädte 
hervorgehoben.  

Es ist außerdem wichtig, ein  ausgewogenes Kultur- und Dienstleistungsangebot in den historischen 
Innenstädten bereitzustellen, welches sowohl die touristische Entwicklung als auch die Interessen 
und (finanziellen) Möglichkeiten der BewohnerInnen berücksichtigt. 

Hervorgehoben sei auch die wichtige Rolle der Stadtverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
für die Belebung der Innenstädte durch die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen wie Feste und 
Kulturevents in den Innenstädten. In diesem Zusammenhang wurde in den Partnerstädten wiederholt 
der Wunsch nach einer Flexibilisierung der Genehmigung temporärer Nutzungen im Stadtraum und 
in Leerstandsimmobilien geäußert. Es scheint außerdem ein Bedarf zu bestehen, rechtliche und 
administrative Hürden für die Nutzung des Stadtraums zu mindern, um die Belebung der Innenstädte 
ganzjährig und durch alle BewohnerInnen und BesucherInnen gewährleisten zu können. 

Ein wesentliches und weiter ausbaufähiges Handlungsfeld ist die Vermittlung des Kulturerbes der 
Innenstädte. Hierzu zählt u.a. das Informationsangebot im Stadtraum und seinen Denkmalen. Das 
Angebot sollte nach Möglichkeit mehrsprachig sein (Deutsch, Englisch, Polnisch). Ein besonderer 
Bedarf an geschichtlicher und kultureller Bildungsarbeit für junge Generationen kam im Projektgebiet 
zum Ausdruck. Dieser Bedarf sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und 
Vereinen im Vermittlungsangebot zum Kulturerbe besonders berücksichtigt werden.  

Lokalen Narrativen wurde in mehreren Partnerstädten eine  sozialintegrative Funktion und förderliche 
Wirkung auf das zivilgesellschaftliche Engagement für die Stadtentwicklung  zugesprochen. Die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung lokaler Narrative sollte daher ein Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung sein. 

Schließlich kann die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung für das Kulturerbe und zu seiner Aneignung leisten. 

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Mit einer sozial und räumlich inklusiven Stadtentwicklung ist sowohl die aktive Einbindung der lokalen 
Bevölkerung und unterschiedlicher Interessengruppen gemeint, als auch eine räumlich integrative 
Herangehensweise. Dies fördert nicht nur zivilgesellschaftliches Engagement sondern scheint auch 
zielführend, um Nutzungs- und Interessenkonflikte in den historischen Innenstädten zu bewältigen, 
die mit der Funktionsvielfalt und den baulichen Gegebenheiten einhergehen. 

Eine räumlich inklusive Stadtentwicklung zielt auf die Belebung der Innenstädte und die Stärkung ihrer 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland ab. Dies setzt voraus, Suburbanisierungsprozessen 
entgegen zu steuern, um die Funktionsvielfalt der Innenstädte zu stärken und die landschaftliche 
Integrität des Umlands zu schützen. Zur Umsetzung dieser Forderungen sollten die formellen und 
informellen Instrumente der Stadt- und Regionalplanung genutzt werden. Hierzu zählen zum einen die 
kommunale Bauleitplanung, im Rahmen derer Neubautätigkeiten gesteuert und begrenzt werden 
können. Damit eine solche Begrenzung nicht zur Behinderung des Entwicklungspotenzials der 
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jeweiligen Kommune wird, sollten etwa Programme zur (Innen-)Stadtentwicklung genutzt werden (in 
Deutschland z.B. die Programme der Städtebauförderung). 

In mehreren Partnerstädten des Projekts REVIVAL! wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtbevölkerung eine Stadtentwicklungsvision zu erarbeiten. Eine solche sollte die Potentiale des 
baukulturellen Erbes und des damit verbundenen immateriellen Erbes in den Blick nehmen, um so 
neben technischen und wirtschaftlichen Belangen stärker funktionale, soziale und emotionale 
Bedürfnisse in den Fokus zu rücken. Ein zentrales Ziel wäre der Erhalt des Genius Loci, d.h. der lokalen 
baulichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten und Atmosphäre. Teil des Erarbeitungsprozesses 
wäre ein öffentlicher Diskurs über das „gute Leben“ in der Stadt. In diesem würden Nutzungskonflikte 
adressiert, wie etwa der Wunsch nach einer belebten Innenstadt, die allen Bevölkerungsgruppen als 
Kommunikationsraum dient, und die gleichzeitig dem Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht wird. Das 
Ziel sollte sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der die gegensätzlichen Interessen berücksichtigt 
und auf ein ausgewogenes, innerstädtisches Angebot für verschiedene Nutzergruppen jeden Alters 
und für Familien abzielt. In den Partnerstädten wurde die Bedeutung transparenter 
Stadtentwicklungsprozesse hervorgehoben, die auch junge StadtbewohnerInnen einbinden. 

Schließlich sei die Bedeutung des Stadtmarketings betont. Es sollte die Vorzüge der klein- und 
mittelstädtischen Lebensqualität, zu der auch das Kulturerbe der Innenstädte wesentlich beiträgt, 
hervorheben. 

4.4 Lösungsansätze auf regionaler Ebene  

Die hier folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder, die ein gemeinsames Agieren 
der Städte und anderer Akteure der Raumentwicklung voraussetzen. 

Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung  

Um das Image der Region und ihrer Städte sowie die Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu 
verbessern, müsste man die lokalen und regionalen Qualitäten stärker nach innen und außen 
kommunizieren. Hierbei sollte das Kulturerbe als ein Baustein der spezifischen regionalen 
Lebensqualität hervorgehoben werden. Dies kann dazu beitragen, nicht nur Touristen und Zuzügler, 
darunter insbesondere Familien, zu werben, sondern auch die Ortsbindung und kulturelle 
Identifikation und somit den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. 

Förderung von Tourismus und regionalen Produkten 

Eine gemeinsame Bewerbung und Vermarktung der kulturellen Vielfalt der Region – des gebauten 
und immateriellen Kulturerbes – neben der landschaftlichen Attraktivität wird sich positiv auf die 
Außen- und Selbstwahrnehmung auswirken. Es ist aber auch eine wirtschaftsrelevante Maßnahme zur 
Förderung von Tourismus, wozu auch die Entwicklung gemeinsamer  touristischer Angebote gehört. 
Im Dreiländereck sollte die gemeinsame touristische Vermarktung sich auch auf die ähnlich geprägte, 
angrenzende tschechische Region erstrecken. Im Rahmen des Projekts REVIVAL! hätte zum Beispiel ein 
gemeinsames Geocaching Spiel entstehen sollen, welches aufgrund der pandemischen 
Einschränkungen im Jahr 2020 als interaktives Projektvideo in den virtuellen Raum verlegt werden 
musste.  

Zur Stärkung der Handwerkstraditionen ist darüber hinaus die Bedeutung einer grenzübergreifenden 
Vermarktung regionaler Produkte hervorzuheben, die mit lokalen Maßnahmen zur Förderung des 
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(Kunst-)Handwerks ergänzt werden sollte. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit 
verwiesen, Handwerksbetriebe in leerstehenden Innenstadtimmobilien anzusiedeln, wie es durch den 
Projektpartner Bautzen im Rahmen des Projekts REVIVAL! verfolgt wurde. Auch die  
grenzübergreifende Marktveranstaltungsreihe des Projekts lieferte einen initialen  Beitrag zur 
Förderung regionaler Produzenten, der weiterverfolgt werden sollte. 

Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur 

Die Lösungsansätze auf kommunaler Ebene, die auf die Revitalisierung der historischen Zentren der 
Klein- und Mittelstädte abzielen, tragen auch zur Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur der 
Region bei. Dies muss als Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung gewertet werden, da 
dadurch kulturelle, ökonomische und ökologische Ressourcen geschützt und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert werden. Folgende zusätzliche Lösungsansätze zur Stärkung der 
grenzübergreifenden Städtelandschaft sollen genannt werden:  

Die grenzübergreifende Region bedarf einer koordinierten Regionalplanung. Als gemeinsame 
raumplanerische Vision kann das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
2030 dienen (siehe 4.5). Zur Koordinierung der kommunalen Planung sowie zur teilräumlichen 
Ausgestaltung der Vorgaben der Landesplanung, spielt die Regionalplanung in Sachsen eine wichtige 
Rolle. In Polen ist die Regelungskraft des Regionalplans (Raumordnungsplan der Woiwodschaft) 
deutlich schwächer ausgeprägt.    

Schwerpunkt der Regionalplanung sollte der Erhalt der Vitalität und die Stärkung der 
Versorgungsfunktion der Klein- und Mittelstädte für die Bevölkerung von Stadt und Umland sein. 
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Schutz der Funktionsvielfalt der Innenstädte und der 
umliegenden Landschaft vor Suburbanisierungsprozessen. 

Mit Blick auf die (über)regionale und grenzübergreifende Erschließung des gemeinsamen Kulturerbes 
ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung unter den Städten und an die nächstgelegenen 
Ballungszentren. Hierzu zählen insbesondere die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und 
regionale Fahrradwege, die auch grenzübergreifend in guter Qualität und Quantität gewährleistet sein 
sollte. 

4.5 Einordnung in vorhandene (über-)regionale Strategieinstrumente  

Bereits bestehende Strategiedokumente bieten vielfache Möglichkeiten, an die Empfehlungen aus 
dem Projekt REVIVAL! anzuknüpfen, um baukulturelle Belange zur Steigerung der städtischen und 
regionalen Lebensqualität stärker zu berücksichtigen.  
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Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien 2016-20201 (Program 
opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2016-2020) 

Das Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien für den Zeitraum 2016-
2020 ist das grundlegende Dokument der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien im 
Bereich der Denkmalpflege. 

Es befasst sich mit der Pflege sowie mit der Verwaltung des baukulturellen Erbes in Niederschlesien. 
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, dem Denkmalpfleger der Woiwodschaft Niederschlesien und dem Nationalen 
Denkmalinstitut, Zweigstelle Wrocław. 

Das Hauptziel des Programms ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Kulturerberessourcen zur 
Stärkung der Identität Niederschlesiens. In dem Dokument wird davon ausgegangen, dass das 
kulturelle Erbe eine Ressource ist, die den Aufbau und die Festigung einer gemeinsamen Identität 
ermöglicht und damit ein soziales Potential im Sinne des Projektes REVIVAL! darstellt. 

Die Aufgaben und Aktivitäten im Programm betreffen u.a. 

• die Verbesserung von Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, 
• die systematische Prägung und Stärkung einer niederschlesischen Identität, 
• den Aufbau von Wissen über Denkmäler sowie  
• die effektive Verwaltung dieser Ressourcen. 

Landesentwicklungsplan Sachsen2 

Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende 
landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf  
Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung 
festgelegt. Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen zur Entwicklung von Kulturerbe 
und Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten in diesem Dokument ist der Abschnitt des 
Landesentwicklungsplans zu Kultur und Sport hervorzuheben:  

“Die kulturelle Vielfalt und Bedeutung Sachsens mit seinem Netz der Kultureinrichtungen und 
Denkmale, verbunden mit den regionalen kulturellen Traditionen, soll in den zentralen Orten und in der 
Fläche in ihrer historisch gewachsenen Vielfalt und identitätsstiftenden Wirkung durch 
bedarfsgerechte, leistungsstarke und finanzierbare Strukturen gefördert, erhalten und 
weiterentwickelt werden. “ (169) 

                                                           

1  Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016). URL: 
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html (abgerufen am 
27.10.2020) 

2 Landesentwicklungsplan Sachsen (2013). URL: 
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf  (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
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Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien3   

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist als Träger der Regionalplanung 
verpflichtet, für die Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen. Die Planungsregion besteht aus 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Der Regionalplan ist auf einen Zeithorizont von etwa 10 Jahren 
ausgerichtet. Die wichtigsten Ziele des Regionalplans, welche mit den strategischen Empfehlungen in 
diesem Dokument korrespondieren, betreffen den Bereichen Tourismus und Erholung wie auch den 
Bereich Kulturlandschaftsschutz: 

“Die in der Destination Oberlausitz-Niederschlesien gelegenen, natürlich und/oder kulturhistorisch 
entstandenen Tourismusgebiete sollen gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung und Ausstattung (siehe 
Begründung) im Rahmen der festgelegten Raumnutzungen landschaftsverträglich, nachhaltig sowie 
thematisch vernetzt weiter entwickelt werden. Entsprechende, auch gebietsübergreifende 
Kooperationen sollen insbesondere in Verknüpfung von städtischem und ländlichem Tourismus vertieft 
werden. Kulturtouristische Angebote sollen unter Einbeziehung wertvoller städtebaulicher Strukturen 
und regionstypischer Bauformen erhalten und ausgeweitet werden. Raumbedeutsame bauliche Vor-
haben sollen auf VRG/VBG Erholung, zentrale Orte und Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Tourismus konzentriert werden.“ (41)  

“Die Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz sollen für den Umgebungsschutz der prägenden 
Elemente des Landschaftsbildes und der Siedlungsgeschichte sowie für die landschaftsbezogene 
Erholung erhalten und entwickelt werden.” (81)  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 (Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030)4 

Die Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030 ist ein Dokument in der Projektphase, welches Leitlinien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Südwestens der Woiwodschaft Niederschlesien 
vorgibt. Die Strategie entspricht den Hauptzielen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und ist 
u.a. an der gezielten Ausschöpfung finanzieller Unterstützung aus verschiedenen Quellen, von der EU 
über die nationale bis zur regionalen Ebene, ausgerichtet. Dabei hat die Beseitigung von Barrieren für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung oberste Priorität. 

Der Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, insbesondere die Sudeten und das 
Sudetenvorland, hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchgemacht. 
Die Region steht vor Herausforderungen wie einem Mangel an zeitgemäßem Wohnraum trotz 
Bevölkerungsrückgang, einer Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Polarisierung sowie einer unzureichenden ÖPNV-Versorgung. In den genannten Bereichen nehmen die 
Disparitäten im Vergleich zum Norden der Woiwodschaft sowie zu anderen Regionen in Polen 
beständig zu. 

                                                           

3 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

4 Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018). URL: 
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
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Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen in diesem Kapitel ist das im Strategieentwurf 
festgelegte strategische Ziel Nr. 4 "Verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen und Schutz der Werte 
des Natur- und Kulturerbes" hervorzuheben, sowie die untergeordneten Ziele einer „Unterstützung 
von Projekten zur Entwicklung der Kultur und des kulturellen Erbes in der Region“ und einer 
„Unterstützung integrierter Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes“. (141) 

Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum. Vision 2030.5 

“Das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine 
raumplanerische Vision, die zeigt, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße 
2030 aussehen soll. Es wurde seit 2014 durch den Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen 
Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer 
Raumordnungsausschuss) erarbeitet und ist ein Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen zur guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.” 6 

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Zukunftsvision mit Blick auf die strategischen Empfehlungen 
ergeben sich aus den Punkten “I. Die Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen” und “V. 
Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern” der Vision.  

Mit Blick auf die polyzentrische Siedlungsstruktur heißt es u.a., dass “die in den Zentren 
unterschiedlicher Größe und Funktion vorhandenen Potenziale  gemeinsam entwickelt, genutzt und 
auch außerhalb des Verflechtungsraumes kommuniziert” (10) werden sollen.  

Die regionale, grenzüberschreitende Lebensqualität soll u.a. durch eine Steigerung des “Bewusstsein[s] 
der Bevölkerung für das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe im deutsch-polnischen Ver-
flechtungsraum infolge vielfältiger Projekte und Aktivitäten” (18) erhöht werden. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße7 

Die strategischen Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 zielen auf 
einen Ausbau der grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen ab, in denen die 
größtmöglichen Wirkungen für das Grenzgebiet zu erwarten sind. Ziele, die sich mit den strategischen 
Empfehlungen in diesem Dokument überschneiden sind in folgenden in Kapitel aufgeführt:  

• Kultur: Maßnahme E.1.1 Erhaltung und Schutz des Kulturerbes (13) 

• Bildung und Wissen: Maßnahme E.2.1 Ausbau der Kooperation im Bereich Erziehung und 
Bildung (13) 

                                                           

5 Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und 
grenznahe Zusammenarbeit (2016): Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen 
Verflechtungsraum. Vision 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (abgerufen am 
26.10.2020). 

6 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/ 

7 Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf


 

18 
 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE STADT GÖRLITZ  

Die folgenden Einschätzungen und Empfehlungen wurden im Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der 
historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen für die Stadt Görlitz erarbeitet und stützten sich 
maßgeblich auf den Austausch mit TeilnehmerInnen des Fokusgruppenworkshops am 20. Januar 2020 
in Görlitz sowie auf die Auskünfte von MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung während des vierten 
Partnerworkshops am 3. Dezember 2019 in Bautzen. 

5 Ausgangslage in Görlitz und Handlungsbedarfe 

5.1 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die Stadt Görlitz stellt unter den zehn Partnerstädten im Projekt REVIVAL! einen Sonderfall dar, weil 
das historische Zentrum hier nicht nur die mittelalterliche Altstadt, sondern je nach Perspektive auch 
die Nikolaivorstadt und die umfassend erhaltenen Gründerzeitviertel einbezieht. Im Folgenden soll der 
Fokus auf der mittelalterlichen Altstadt liegen. Aufgrund der baulichen Besonderheit und funktionalen 
Verflechtung der verschiedenen historischen Stadtviertel werden schlaglichtartig immer wieder auch 
die umliegenden historischen Stadtviertel einbezogen. 

Der Fokusgruppenworkshop hat die Rolle des gebauten Kulturerbes für die städtische Lebensqualität 
in Görlitz bestätigt. Der ästhetisch-kulturelle Wert zusammenhängender historischer Straßenzüge 
sowie freistehender Altbauten befördert die Identifikation der Bevölkerung mit der Stadt. Mit Blick auf 
die letzten drei Jahrzehnte hat sich der Ruf des historischen Zentrums sowie dessen alltägliche 
Bedeutung umfassend gewandelt: Die Altstadt hat sich von einem vernachlässigten, unattraktiven 
Gebiet zu DDR-Zeiten zu einem weitgehend sanierten Aushängeschild der Stadt Görlitz entwickelt, 
welches sowohl zur Identifikation der BewohnerInnen mit ihrer Stadt als auch zum Interesse externer 
BesucherInnen und InvestorInnen beiträgt. Nicht zuletzt dieser erfolgreiche Wandel prägt den 
Lokalstolz alteingesessener StadtbewohnerInnen. Die strengen denkmalpflegerischen Auflagen, die 
die Sanierung der historischen Bausubstanz begleiteten, werden in diesem Zusammenhang besonders 
gewürdigt. 

Verschiedene Formen des bürgerschaftlichen Engagements rund um das baukulturelle Erbe wurden 
im Fokusgruppenworkshop aufgeführt. Zivilgesellschaftliche Initiativen können soziale Bindungen der 
StadtbewohnerInnen untereinander fördern sowie die Identifikation mit der eigenen 
(stadträumlichen) Umwelt stärken. Angebote zur Bürgerbeteiligung an Stadtentwicklungsprozessen, 
die von der Stadtverwaltung gesteuert werden, tragen zur Aktivierung der Stadtbevölkerung bei. Die 
Altstadt ist ein Anziehungspunkt für Feste und Events, auf denen Einheimische und BesucherInnen 
zusammenkommen. Im Alltag vieler BewohnerInnen spielt der mittelalterliche Stadtkern von Görlitz 
jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen dominieren touristische Nutzungen diesen Raum. 
Während der Tourismus zwar ein gewisses wirtschaftliches Potenzial birgt, wird er nicht als relevantes 
wirtschaftliches Standbein für die Stadt wahrgenommen. Die Altstadt mit ihrem reichen baukulturellen 
Erbe dient demnach eher als Aushängeschild für BesucherInnen und Investoren denn als Faktor zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Im Hinblick auf städtische Strukturen und Funktionen wird das gebaute kulturelle Erbe gleichzeitig als 
Segen und Fluch wahrgenommen. Einerseits wird die Altstadt als attraktives Aushängeschild der Stadt 
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beschrieben. Insbesondere Neuankömmlinge zeigen eine Vorliebe für das Wohnen und Leben in der 
Altstadt. Kulturelle Einrichtungen sind hier ebenso konzentriert wie ein vielfältiges gastronomisches 
Angebot. Das Angebot an sozialen Einrichtungen, Arbeitsplätzen und qualitativ hochwertigen 
öffentlichen (Aufenthalts-)Räumen in der Altstadt erscheint allerdings ausbaufähig. Diese Funktionen 
sind ebenso wie Einzelhandel und Gewerbe in der gründerzeitlichen Innenstadt konzentriert. 

Die städtische Lebensqualität profitiert in besonderem Maße von Grünflächen, welche in der Görlitzer 
Altstadt zum Großteil in Form von Hinterhöfen daherkommen, nicht selten in Privatbesitz und -
nutzung. Mehr öffentliche Grünflächen finden sich in der gründerzeitlichen Innenstadt sowie am 
Stadtrand. 

Die kompakte Struktur mit kurzen bis mittleren Entfernungen zwischen unterschiedlichen sozialen, 
kulturellen, ökonomischen und politisch-administrativen Einrichtungen des alltäglichen Lebens in Alt- 
und Innenstadt wird als Potenzial für eine Stadt der Fußgänger angesehen. Größere Entfernungen wie 
zwischen Altstadt und Bahnhof können mit einem ergänzenden ÖPNV-Angebot überbrückt werden. 

Im Fokusgruppenworkshop wurden  einzelne 
Orte mit positiven bzw. negativen Auswirkungen 
auf die  Lebensqualität auf einem Schwarzplan 
der Altstadt exemplarisch hervorgehoben (s. 
Abbildung rechts, grün = positiv / rot = negativ). 
Unter den positiv bewerteten Orten befinden 
sich verschiedene umfassend sanierte 
Altstadtgassen, die aufgrund eines reduzierten 
Autoverkehrsaufkommens gemütliche 
Spaziergänge ermöglichen und mitunter eine 
hohe Wohnqualität bieten. Zu diesen Gassen 
zählen Brüderstraße und Neißstraße,  
Kränzelstraße und Handwerk,  Langenstraße, 
Fischmarkt und  Karpfengrund. Auch ein Bereich 
an der Neiße, von der Hotherstraße über die 
Uferstraße bis zur Stadthalle, wird wegen der 
Verkehrsberuhigung sowie der hohen 
Aufenthaltsqualität an der Uferpromenade positiv hervorgehoben. Die Altstadtbrücke, die Fußgängern 
den Überweg von Görlitz nach Zgorzelec ermöglicht, und der Spielplatz unterhalb des Ochsenzwingers 
tragen zu diesem positiven Ortserlebnis bei. Auch die angrenzenden, gepflegten und ästhetisch 
hochwertigen Grünflächen Ochsenzwinger und Nikolaizwinger entlang der historischen Stadtmauer 
wirken sich positiv auf die Lebensqualität aus. In der Innenstadt wurden zwei Orte positiv 
hervorgehoben, die in jüngster Zeit einer eher dynamischen Entwicklung unterlagen: die Jakobstraße 
mit einem jungen, alternativen Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomieangebot sowie der unter 
Einbeziehung der Bürger neu gestaltete Postplatz.    

5.2 Handlungsbedarfe 

Im Fokusgruppenworkshop wurden unterschiedliche Handlungsbedarfe rund um das gebaute 
Kulturerbe festgestellt, die auf eine Verbesserung der städtischen Lebensqualität abzielen. 

 

Annotierter Schwarzplan der Görlitzer     Altstadt 
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Die Geschichte der DDR ist in der kollektiven Geschichtsreflexion und -kommunikation vor Ort 
unterrepräsentiert, obwohl sie einen relevanten kulturellen Rahmen für weite Teile der gegenwärtigen 
Stadtbevölkerung darstellt. In dem Zusammenhang steht der Wunsch nach einem Narrativ, welches 
lokale Kulturen und Traditionen berücksichtigt und von den BewohnerInnen mitgetragen und gelebt 
wird. Ein solches Narrativ kann eine sozialintegrative Funktion erfüllen und  zur Ortsbindung beitragen. 
Die beiden Labels "Europastadt" und "Görliwood" scheinen diesen integrativen und 
identitätsstiftenden Zweck für die Stadtbevölkerung jedoch nicht zu erfüllen, sondern richten sich in 
Ihrer aktuellen Fassung maßgeblich an externe InvestorInnen und TouristInnen.   

Die geringe Kaufkraft eines Teils der Lokalbevölkerung schränkt den Zugang zu dem mehrheitlich 
hochwertigen und hochpreisigen Gastronomie-, Einzelhandels-, Kultur- und Immobilienangebot in der 
Altstadt für bestimmte Bevölkerungsgruppen ein. Auch die durch das Kopfsteinpflaster eingeschränkte 
physische Erreichbarkeit von Anlaufpunkten in der Altstadt, insbesondere für 
mobilitätseingeschränkte Personen, aber auch für Familien mit Kinderwagen sowie für Fahrradfahrer, 
kann zu spürbaren Erschwernissen für einige Nutzergruppen in der Altstadt führen. In Kombination mit 
dem funktionalen Fokus der Altstadt auf Kultur und Tourismus und dem damit einhergehenden Mangel 
an sozialen Einrichtungen oder Handwerksbetrieben führen derartige ökonomisch-soziale ebenso wie 
räumlichen Barrieren dazu, dass die Altstadt im Alltagsleben von Teilen der lokalen Bevölkerung nur 
eine untergeordnete Rolle spielt. Stattdessen locken Einzelhandelsansiedlungen auf der grünen Wiese, 
welche ohne die baulichen Einschränkungen eines denkmalgeschützten Gebäudebestandes, dafür mit 
ausreichend Kundenparkplätzen daherkommen. Weitere Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangeboten zur Deckung des täglichen Bedarfs finden sich in der gründerzeitlichen 
Innenstadt. 

Der teilweise wahrgenommene Mangel an Möglichkeiten, moderne, mitunter gewandelte 
Raumnutzungskonzepte in historische Altstadthäuser einzubringen, kann bürgerschaftliches 
Engagement behindern, ebenso wie private Initiativen und wirtschaftliche Entwicklungen. Die 
mittelalterlichen Bürgerhäuser mit ihren spezifischen Grundrissen, so ein Kritikpunkt, werden 
gegenwärtigen, standardisierten Wohnansprüchen kaum gerecht. Hinzu kommt, dass die Mieten in 
der Altstadt höher sind als in anderen Teilen der Stadt und dass die Altstadt als laut und eng und damit 
wenig wohnlich gilt. Derartige Kritikpunkte werden vor allem von alteingesessenen Stadtbürgern 
geäußert – für Zuzügler ist die Altstadt in ihrer baulichen und mitunter auch gesellschaftlichen 
Spezifizität dagegen ein begehrter Wohnstandort. 

In Summe befördert und behindert das baukulturelle Erbe eine lebensqualitätsorientierte 
Stadtentwicklung gleichermaßen: es ist ein Aushängeschild der Stadt mit identitätsstiftender Wirkung 
für die lokale Bevölkerung,  welches auch externe InvestorInnen und BesucherInnen auf Plan ruft. 
Gleichzeitig schränkt das bauliche Erbe bedarfsorientierte, moderne Nutzungsmöglichkeiten ein, 
sobald sie größere bauliche Anpassungen erforderlich machen. Strenge Denkmalschutzvorgaben 
können hohe Instandsetzungs- und Erhaltungskosten sowie einen großen Verwaltungsaufwand nach 
sich ziehen, was potenzielle “Erneuerer” zusätzlich abschrecken könnte.  Da in der Altstadt fast keine 
Baugrundstücke vorhanden sind, kann die mitunter als modernisierungshemmend wahrgenommene 
Wirkung der historischen Bausubstanz auch nicht auf anderem Wege kompensiert werden. Hier gilt 
es, unter Einbeziehung der Lokalbevölkerung einen Kompromiss zwischen Erhalt des baukulturellen 
Erbes und Anpassung an gewandelte Nutzungsansprüche zu finden. 
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Analog zu den als attraktiv wahrgenommenen Orten wurden verschiedene Orte mit negativen 
Auswirkungen auf die lokale Lebensqualität auf einem Schwarzplan der historischen Altstadt markiert 
(s. Abbildung “Annotierter Schwarzplan der Görlitzer Altstadt”). Diese negativ bewerteten Orte lassen 
sich grob in drei Kategorien einteilen: 

(1) Neubauten: darunter die Plattenbauten im Hainwald und das Besucherzentrum beim Heiligen Grab, 
welche sich nur schwer in das ansonsten  weitgehend zusammenhängende historische Stadtbild 
einfügen. 

(2) Unsanierte, heruntergekommene Altbauten: für die Altstadt bzw. unmittelbar daran angrenzende 
Gebiete wurden das Kondensatorenwerk in der Uferstraße sowie das Gebiet um die Verrätergasse als 
negativ markiert. In der Innenstadt gelten der Bahnhof sowie die obere Berliner Straße als 
Schandflecken. Weitere bauliche Brennpunkte in der gründerzeitlichen Innenstadt wurden, wohl auch 
bedingt durch den kartographischen Fokus des Schwarzplans auf die Altstadt, nicht aufgeführt. Für drei 
der genannten Orte, nämlich für das weitere Bahnhofsgelände (Altenpflegeeinrichtung, Waldorfschule 
und Brautwiesenpark) für die obere Berliner Straße (Landratsamt) und für das Kondensatorenwerk 
(Casus-Forschungszentrum) ist in naher Zukunft eine Sanierung geplant bzw. bereits umgesetzt. 

(3) Verkehrssituation: Die Probleme, die sich dieser Kategorie zuordnen lassen sind teilweise 
widersprüchlich und betreffen verschiedene Orte in der Altstadt. Zum einen schränkt ein Zuviel an 
fließendem ebenso wie ruhendem Verkehr die Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher Stadträume, aber 
auch die Wohn- und Aufenthaltsqualität maßgeblich ein (Deminaniplatz, Obermarkt, Steinweg). Zum 
anderen verhindert ein Mangel an Parkplätzen den Zugang zu innerstädtischen Angeboten für 
bestimmte Nutzergruppen (Elisabethstraße). Hier könnte der ÖPNV kompensieren, wenn er 
entsprechend beworben und ausgebaut würde – gerade am Elisabethplatz mit dem in unmittelbarer 
Nachbarschaft gelegenen Demianiplatz als zentralem ÖPNV-Umsteigepunkt. 

Daneben wird der Markt auf der Elisabethstraße wegen seiner unattraktiven Stände und seiner 
Öffnungszeiten kritisiert. Negativ erwähnt wird auch die Grünfläche hinter dem Rathaus. 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass die TeilnehmerInnen des Fokusgruppenworkshops ihre Kritik 
als "Jammern auf hohem Niveau" beschrieben. Insgesamt erscheint die städtische Lebensqualität 
gegenwärtig als zufriedenstellend. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Handlungsbedarfe können als 
Anknüpfungspunkte einer zukunftsorientierten, nachhaltigen Stadtentwicklung betrachtet werden, 
die baukulturelles Erbe und Lebensqualität aus Sicht der Stadtbevölkerung mitdenkt. Das folgende 
Kapitel sechs greift die  Bedarfe auf und übersetzt sie in strategische Empfehlungen für die 
Stadtentwicklung. 

6 Strategische Empfehlungen für die Stadt Görlitz zur Förderung von Kulturerbe und urbaner 
Lebensqualität 

Die im Fokusgruppenworkshop in Görlitz und im vierten Partnerworkshop in Bautzen 
herausgearbeiteten Entwicklungsziele für die Stadt Görlitz werden an dieser Stelle gemäß der in 
Abschnitt 4.2 formulierten übergeordneten Handlungszielen kategorisiert. 
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Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Das weitgehend erhaltene, umfassend sanierte baukulturelle Erbe aus mehreren Jahrhunderten 
Stadtgeschichte stellt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Stadt Görlitz dar, sowohl für die 
Identifikation der lokalen Bevölkerung als auch für die Strahlkraft der Stadt nach außen. 

Gleichwohl ist mit Blick auf die historische Bausubstanz eine teilweise Lockerung des Denkmalschutzes 
zugunsten von flexiblen Anpassungsmöglichkeiten an moderne Nutzungsanforderungen zu 
überdenken. Alltagsfunktionen sollten verstärkt in die gründerzeitliche Innenstadt ebenso wie in die 
mittelalterliche Altstadt integriert werden, selbst wenn dafür in Ausnahmefällen weitreichende, 
mitunter irreversible bauliche Veränderungen erforderlich sind. Nur so kann die Stadt für 
unterschiedliche lokale Nutzergruppen attraktiv bleiben und der Gefahr einer  Verdrängung der 
Einheimischen durch den Tourismus entgegenlaufen, wie sie sich in der Altstadt zum Teil bereits 
abzeichnet.8 

Eine Flexibilisierung bei der Genehmigung temporärer, reversibler Eingriffe könnte 
zivilgesellschaftliche Initiativen rund um das gebaute Kulturerbe befördern. Ein koordiniertes 
Leerstandsmanagement, welches die rechtlichen Handlungsspielräume im Hinblick auf verfallene 
Gebäude ausschöpft, kann gerade in der gründerzeitlichen Innenstadt zu einer Reduktion des 
Leerstands beitragen und die Attraktivität ganzer Straßenzüge maßgeblich steigern. 

Die Begrünung von Straßenzügen, Freiflächen und Gebäuden war ein wichtiges Anliegen in den 
Gesprächen und Erhebungen. Eine solche Begrünung kann ihrerseits einen Beitrag zu einem 
erfolgreichen Leerstandsmanagement und zur Revitalisierung ganzer Straßenzüge leisten. Nicht nur 
hinsichtlich der Positionierung von Görlitz als klimaneutrale Stadt 2030 wurde der Wunsch geäußert, 
geeignete Gebäude und deren Fassaden sowie Dachflächen auch innerhalb der denkmalgeschützten 
Dachlandschaft als Grünflächen zu nutzen. Dies würde der Stadt eine neues, ökologisches Flair 
verleihen, welches eine attraktive Ergänzung zum historischen Ambiente darstellen würde. 
Bestehende Freiflächen im Stadtzentrum sollten weiterhin frei bleiben, aber dennoch mit Nutzungen 
gefüllt werden. Eine Begrünung sowie die Schaffung attraktiver Spiel- und Begegnungsorte für jung 
und alt sind zentrale Punkte, die sich auf städtischen Freiflächen in der Regel miteinander in Einklang 
bringen lassen. Ein Ort, für dessen Entwicklung in diesem Zuge besonderes Potenzial und 
Handlungsbedarf gesehen wird, ist die Elisabethstraße. Sowohl die Gestaltung des Platzes selbst als 
auch die Organisation des dortigen Marktes, welcher zwar gut nachgefragt ist, aber nicht als sonderlich 
attraktiv empfunden wird, stehen auf der Agenda. 

Schließlich wurde eine stärkere Auseinandersetzung mit und Betonung von freistehenden, 
historischen Gebäuden in der Stadt angeregt, die in den weitestgehend geschlossenen Fassadenreihen 
der Innen- und der Altstadt besondere Highlights darstellen. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Ein überarbeitetes Gesamtverkehrskonzept, welches die mit dem Konzept 2011 begonnene 
Verkehrsberuhigung von Straßen und Plätzen weiter forciert und welches, wo immer möglich, auf 

                                                           

8 Der Tourismus in Görlitz boomt geradezu mit einer Steigerungsrate der Übernachtungen um 75% zwischen 
2009 und 2019. Corona scheint diesen Trend nur vorübergehend in der Phase des ersten Lockdowns 2020 
unterbrochen zu haben (Vgl. https://www.goerlitz.de/Tourismus-1.html). 
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Stellflächen für den ruhenden Verkehr zugunsten von Fußgängern, Fahrradfahrern, Grün- und 
Begegnungsflächen verzichtet, kann für die historischen Stadtteile einen erheblichen Zugewinn an 
Lebens- und Wohnqualität bringen. Viele attraktive Altstadt- und Gründerzeitstraßen verlieren ihren 
Charme und authentischen Charakter durch Verkehrslärm und parkende Autos am Straßenrand, was 
mitunter gar der Bekämpfung von Leerstand und Verfall in ganzen Straßenzügen entgegenwirkt. 
Stattdessen werden gerade die Straßen als positiv hervorgehoben, in denen schon jetzt ein reduziertes 
Verkehrsaufkommen herrscht (s. Schwarzplan). Um die Erreichbarkeit städtischer Angebote und 
Funktionen zu gewährleisten, sollte zum einen das ÖPNV-Angebot ausgebaut werden (Strecken und 
Frequenz). Zum anderen und gerade aufgrund der überschaubaren Größe der Stadt sind erhebliche 
Verbesserungen der Fahrradinfrastruktur vielversprechend, welche auch auf die zunehmende 
Nutzung von E-Bikes ausgelegt sein sollte. Weiterhin gilt es, bestehende räumliche Hürden für 
gehbehinderte Menschen und Kinderwägen in den historischen Stadtvierteln zu beseitigen – das 
betrifft v.a. die ausreichend breite Anlage von Gehwegen sowie das gegenwärtige Kopfsteinpflaster. 

An der Schnittstelle zwischen Bausubstanz und Freiraum wurde der Ruf nach einer Nutzbarmachung 
von brachliegenden Gebäuden und Freiflächen, v.a. in der Innenstadt, laut. Insbesondere im 
innerstädtischen Gründerzeitviertel ließe sich Privateigentum zu Wohnzwecken gezielt fördern, um 
die Ortsbindung und das Engagement der lokalen Bevölkerung weiter zu stärken. Dieses Thema ist 
bereits in den Stadtrat vorgedrungen und sollte künftig weiter vorangebracht werden. Auch wenn eine 
finanzielle Förderung aufgrund des grundsätzlich knappen städtischen Haushalts nur eingeschränkt 
möglich scheint, können Schritte ergriffen werden, um überhaupt ein entsprechendes Angebot an 
Eigentumswohnungen, insbesondere in den Gründerzeitvierteln, zu schaffen – z.B. über die städtische 
Tochtergesellschaft KommWohnen.  

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Verschiedentlich wurde in den Gesprächen und Erhebungen der Wunsch nach einem 
Mentalitätswandel in der lokalen Stadtgesellschaft geäußert, welcher sich unter den Schlagworten 
Aktivierung und positive Selbstwahrnehmung zusammenfassen lässt. Dieser Mentalitätswandel kann 
befeuert werden durch den weiteren Ausbau der Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung, welcher 
beispielsweise über eine Stärkung der vorhandenen Bürgerräte (Kompetenzen und finanzielle 
Ressourcen) erreicht werden könnte. Auch eine gelebte Internationalisierung würde der 
Stadtgesellschaft Aufwind verleihen. Dafür sollten insbesondere die Beziehungen zwischen Görlitz und 
Zgorzelec ausgebaut werden, um aus der Stadt eine wahrhaftige Europastadt zu machen. Diese fängt 
bei der konsequenten, deutsch-polnischen Gestaltung der städtischen Websites an und hört noch 
lange nicht auf bei der bilingualen Umsetzung von Stadtplänen und Kulturangeboten sowie einer 
Ausbildung von Kindergarten bis Hochschule. Neben dem Polnischen sollten städtische Angebote und 
Informationen ebenfalls konsequent in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Aufgrund der 
vielfältigen Aufgabenbereiche und Wechselwirkungen mit  Organisationen und Unternehmen 
empfiehlt sich die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Internationalisierung der Stadt. Während 
das „Europastadt“-Label zumindest aus Sicht der FokusgruppenteilnehmerInnen bislang nur eine 
eingeschränkte Innenwirkung erzielt (ebenso wie das Label „Görliwood“), birgt eine in der alltäglichen 
Praxis gelebte Europastadt das Potenzial, die lokale Identifikation der BewohnerInnen zu stärkten 
und nach innen wie nach außen als Alleinstellungsmerkmal der Stadt zu wirken. Mit dem Wunsch nach 
Identifikation verbunden ist die Hoffnung auf eine weitere Aktivierung der Stadtgesellschaft. Eine 
ganzheitliche Koordination vorhandener Partizipationsformate mit Wissenstransfer und 
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gegenseitigem Austausch, auch in Richtung Stadtverwaltung und -politik, wäre für eine solche 
Aktivierung erwünscht. 

Eine sozial wie räumlich inklusive Entwicklungsstrategie sollte als Ergänzung zur Angebotsvielfalt im 
physischen Stadtraum eine umfassende, barrierefreie Digitalisierung städtischer Angebote 
beinhalten und einen entsprechenden Netzausbau im Blick haben. Die Konzentration von 
Kultureinrichtungen und -angeboten in der Altstadt sollte durchbrochen und auf andere Stadtteile 
ausgeweitet werden.   

7 Anwendung in Görlitz 

7.1 Adressaten der strategischen Empfehlungen 

Die strategischen Empfehlungen für die Stadt Görlitz aus dem Projekt REVIVAL! zur Inwertsetzung des 
baukulturellen Erbes und zur Steigerung der städtischen Lebensqualität sollen nach der Vorstellung 
der Görlitzer TeilnehmerInnen am vierten Partnerworkshop sowie einer ergänzenden schriftlichen 
Auskunft von Hartmut Wilke (Amt für Stadtentwicklung Görlitz) von Dezember 2019 in erster Linie eine 
Innenwirkung erzielen. Die Stadtgesellschaft als zentraler Adressat soll ermutigt werden, aktiv an der 
Entwicklung ihrer Stadt teilzunehmen und sich einzubringen. Damit verbunden sind Stadtpolitik und -
verwaltung als Adressaten zu nennen, welche stadtgesellschaftliche Initiativen durch eine 
ermöglichende Partizipationskultur befördern können. Im Fokusgruppengespräch schwang Kritik an 
den geringen Beteiligungsmöglichkeiten sowie dem geringen Spielraum zur Umsetzung neuer Ideen 
und Pläne rund um das baukulturelle Erbe mit. Um die gewünschte Innenwirkung zu erzielen, richten 
sich die Empfehlungen auch an die bestehenden Bürgerräte als vorhandenes Instrument 
nachbarschaftlicher Bürgerbeteiligung, welche als Sprachrohr zwischen Poltik/Verwaltung und 
Bürgerschaft mit kleinem Budget aktiv an der Gestaltung der Stadtviertel und des gesellschaftlich-
kulturellen Lebens beteiligt sind. 

7.2 Vorhandene städtische Strategiedokumente 

Die aufgeführten Dokumente beruhen auf der Selbstauskunft der Görlitzer TeilnehmerInnen am 
vierten Partnerworkshop sowie auf der schriftlichen Auskunft von Herrn Wilke. 

Das 2012 vom Stadtrat beschlossene integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ist das derzeit 
umfassendste Strategiedokument für die Stadt Görlitz. Es baut auf dem erstmals 2001 beschlossenen 
INSEK für die Stadt auf. Das INSEK widmet sich in mehreren Abschnitten stadtentwicklungsrelevanten 
Themen, von Städtebau und Denkmalpflege über Wirtschaft und Finanzen bis hin zu Kultur und 
Sozialem. Damit verbunden ist ein Gesamtverkehrskonzept aus dem Jahr 2011, ein Brachenkonzept 
von 2015, ein ÖPNV-Konzept von 2018 sowie einige Studien und Konzeptionen zu Umweltfragen. 

Die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) hat im Jahr 
2019 ein Tourismusentwicklungskonzept für Görlitz bis 2025 vorgelegt, welches allerdings keine 
direkten Bezüge auf Baukulturerbe und Lebensqualität in der Stadt enthält und stattdessen die 
Produktentwicklung und Vermarktung des touristischen Angebots fokussiert. 

Kulturerbe und Lebensqualität werden nicht zuletzt berührt von der städtischen 
Kulturentwicklungsplanung (KEP). Eine Entwurfsplanung für die Jahre 2018 bis 2030 wurde bereits mit 
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Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung diskutiert und soll noch im laufenden Jahr (2020) dem Stadtrat 
vorgelegt werden (https://www.goerlitz.de/Goerlitzer-Kultur-2030.html). 

Darüber hinaus wurde vom  Görlitzer Amt für Stadtentwicklung innerhalb des Städtebaulichen 
Konzeptes „Lebendige Mitte“ die sogenannte Stadtumbaumatrix entwickelt, welche als Instrument zur 
Identifizierung der für Modernisierungen in Frage kommenden historischen Bausubstanz nützlich sein 
kann. 

7.3 Integration der Empfehlungen in vorhandene städtische Strategiedokumente 

Die vorhandenen, kulturerberelevanten Entwicklungsstrategien der Stadt Görlitz berücksichtigen in 
erster Linie bauliche Aspekte. Im vierten Partnerworkshop wurde der Wunsch geäußert, künftig einen 
stärkeren Fokus auf weiche Faktoren zu legen. 

Während einige städtische Akteure sich eine grundlegende Aktualisierung des INSEK wegen 
veränderter gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen wünschen,  verweist Herr Wilke darauf, 
dass momentan lediglich selektive, themenbezogene Anpassungen leistbar sind. Die Erkenntnisse und 
Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL! zum städtischem Kulturerbe und zur Lebensqualität in 
historischen Klein- und Mittelstädten im Allgemeinen und in der Stadt Görlitz im Speziellen können für 
die Ergänzung vorhandener Strategiedokumente eine inhaltliche Grundlage darstellen, welche 
spezifische lokale Belange fokussiert und in einen übergeordneten, wissenschaftlich fundierten 
Kontext setzt. Es wurde angeregt, dass die strategischen Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL! 
insbesondere eine kurz- und mittelfristige Wirkung entfalten sollten. 
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Eingeführt durch eine Kurzbeschreibung des Projekts (Kapitel 1) und Hintergrundinformationen zur 
Erarbeitung dieser Empfehlungen (Kapitel 2) widmet sich der erste Teil der Ausgangslage und den 
Handlungsbedarfen im Projektgebiet (Kapitel 3) und schließt mit Empfehlungen zur Stärkung seiner 
historischen Städtelandschaft (4). 

Der zweite Teil (Kapitel 5 bis 7) bezieht sich auf die Handlungsbedarf und Lösungsansätze für die 
Stadt Reichenbach. Diese wurden vom Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und 
revitalisierenden Stadtumbau (IZS) mit Zusammenarbeit der Stadt Reichenbach O.L. erarbeitet. 

Herausgeber dieses Dokuments sind das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), die 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) und das Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Es steht 
unter folgendem Link zum Download bereit: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/kommunale-
strategieempfehlung/REVIVAL_Strategieempfehlungen-Reichenbach-OL.pdf 
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1 Das Projekt REVIVAL!  

Im deutsch-polnischen Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien 
und Sachsen widmen sich zehn Klein- und Mittelstädte in Südwestpolen und Ostsachsen mit 
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen der Stärkung ihrer baukulturell wertvollen Innenstädte. 
Das Projekt des Gesamtwerts von 1 032 906 Euro wird im Rahmen des Kooperationsprogramms 
INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mit 877 544 Euro zu 85% durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2018 bis Dezember 2020. 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), koordiniert das Projekt als Lead Partner.  
Gemeinsam mit der TU Dresden (IHI Zittau), welche als zweiter wissenschaftlicher Partner auf 
deutscher Seite das Projekt begleitet, betreibt das IÖR das in Görlitz ansässige Interdisziplinäre 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Darüber hinaus ist auf polnischer 
Seite das Institut für territoriale Entwicklung (Instytut Rozwoju Terytorialnego - IRT) der Woiwodschaft 
Niederschlesien als dritter wissenschaftlicher Partner in das Projekt eingebunden. Die kommunalen 
Partner sind: Görlitz – vertreten durch die Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH – Bautzen, Zittau und 
Reichenbach O.L. in Ostsachsen sowie die polnischen Städte (deutsche Ortsnamen in Klammern) 
Bolesławiec (Bunzlau), Gryfów Śląski (Greiffenberg), Kamienna Góra (Landeshut), Chełmsko Śląskie 
(Schömberg) – vertreten durch die Gemeinde Lubawka (Liebau) – und Lubomierz (Liebenthal) in 
westlichen Teilen der Wojewodschaft Niederschlesien sowie Żary (Sorau) in der Wojewodschaft Lebus. 

Die Partnerstädte des Projekts liegen im Fördergebiet des Programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-
2020. Das Gebiet ist in weiten Teilen geprägt von einer Vielzahl von Klein- und Mittelstädten 
mittelalterlichen Ursprungs, die in ihrer geschichtlichen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem 
baukulturellen Erbe, aber auch der demographischen und sozioökonomischen Entwicklung ähnliche 
Potenziale und Herausforderungen aufweisen. Mit einer eher peripheren Lage zwischen den 
Ballungszentren Dresden und Wrocław sind die Klein- und Mittelstädte, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße, besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt REVIVAL! 
begegnet den regionalen Herausforderungen, indem es auf das baukulturelle Erbe der historischen 
Städtelandschaft als gemeinsames Potential setzt. Durch den Erhalt des Kulturerbes und die Belebung 
der historischen Zentren zielt das Projekt darauf ab, zu einer nachhaltigen Entwicklung und hohen 
Lebensqualität in der deutsch-polnischen Grenzregion beizutragen. Die innerhalb eines strukturierten, 
grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches umgesetzten Projektmaßnahmen reichen von individuell  
von den Partnerstädten realisierten Revitalisierungsmaßnahmen in den Innenstädten über 
grenzübergreifende Aktivitäten zur Erschließung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes bis 
hin zu wissenschaftlicher Forschung und Transferleistungen in die Praxis, zu denen dieses Dokument 
zählt. 

Mit diesem Ansatz wurde REVIVAL! im Wettbewerb "Kooperation ohne Grenzen" vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Ministerium für Investition und wirtschaftliche 
Entwicklung der Republik Polen (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) als Flaggschiffprojekt zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts 2030 für den deutsch-polnischen 
Verflechtungsraum ausgezeichnet (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Weitere Informationen zum Projekt REVIVAL! finden sich auf der 
Homepage: http://revival.ioer.eu 

  

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
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Lage der Partnerstädte des Projekts REVIVAL! im Fördergebiet INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.  
Quelle: REVIVAL! auf Grundlage von OpenStreetMap 

2 Ziel, Adressaten und Erarbeitung der Strategieempfehlungen  

Die vorliegenden Strategieempfehlungen bündeln die im Projekt REVIVAL! gewonnen Antworten auf 
die Frage, welchen Beitrag das kulturelle Erbe zu einer hohen Lebensqualität und nachhaltigen 
Entwicklung der grenzübergreifenden Region und ihrer historischen Städtelandschaft leisten kann. Ziel 
der Empfehlungen ist es, zur Aktivierung dieses Potentials beizutragen.  

Die Empfehlungen richten sich an kommunale, regionale und europäische Stakeholder der Stadt- und 
Regionalentwicklung. 

Die Strategieempfehlungen wurden von den drei wissenschaftlichen Projektpartnern gemeinsam mit 
den Partnerstädten im Rahmen des Projekts erarbeitet. Sie basieren auf den Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Projektarbeit. Diese beinhaltete Literaturrecherchen und die Konsultation von 
Experten aus den Bereichen Lebensqualitätsforschung, Klein- und Mittelstadtforschung sowie 
Kulturerbeerhalt und Stadterneuerung. Auf Grundlage der theoretischen Forschung wurden im ersten 
Jahr der Projektlaufzeit fünf Thesen erarbeitet (siehe 3.1), welchen Beitrag das baukulturelle Erbe im 
Idealfall zur Lebensqualität und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Die Thesen wurden 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 in den Partnerstädten zur Diskussion gestellt. Um 
herauszufinden, welchen Beitrag die historischen Innenstädte mit ihrem Kulturerbe tatsächlich in den 
einzelnen Partnerstädten leisten oder leisten könnten, führten die deutschen und polnischen 
Forscherteams getrennt insgesamt zehn Fokusgruppenworkshops mit VertreterInnen der 
Stadtgesellschaft durch. Die halbtägigen Veranstaltungen folgten einer einheitlichen Methodologie, 
die – was die Zusammensetzung der Gruppe und den Ablauf betrifft – mit einiger Flexibilität an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde. Die Fokusgruppen umfassten mit den VertreterInnen der 
am Projekt beteiligten Stadtverwaltungen und der moderierenden Forschungseinrichtung ca. 15 
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Personen. Die Städte luden unter anderem Mitglieder der Stadträte und Bürgermeister, Vorsitzende 
verschiedener Vereine sowie Händler, VertreterInnen von Bildungseinrichtungen und Stadtmarketing 
oder auch ehrenamtlich in der Stadtentwicklung engagierte Personen zu den Fokusgruppen. Die 
Teilnehmenden nahmen eine grobe Hierarchisierung der Thesen zum Potential des baukulturellen 
Erbes in Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Stadt vor (s. Abbildung Netzdiagramm in Abschnitt 
3.2). Anhand eines Schwarzplans der Innenstädte verorteten sie daraufhin Potentiale und 
Herausforderungen der städtischen Lebensqualität (siehe Abbildung „Annotierter Schwarzplan der 
Reichenbacher Innenstadt“ in Abschnitt 5.1). Dies diente sowohl als Grundlage für eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung als auch für eine abschließende Diskussionsrunde, zu der Frage wie die lokalen 
Rahmenbedingungen beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe optimal für die 
Steigerung der städtischen Lebensqualität zu nutzen.  

Darüber hinaus flossen Ergebnisse der folgenden zwei weiteren Workshops in die 
Strategieempfehlungen ein: Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
ausgerichteter Expertenworkshop mit VertreternInnen der nationalen Ministerien für Stadtplanung 
und Raumentwicklung sowie nachgeordneten Behörden beider Länder im November 2019 war Teil der 
Auszeichnung des Projekts REVIVAL! als Flaggschiffprojekt im deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
(siehe Kapitel 1). Auch hier wurde diskutiert, wie die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum unter Nutzung des baukulturellen Erbes weiter erhöht werden 
kann und welche Rolle dabei die nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Polen spielt. 
Im Dezember 2019 erfolgten außerdem eine Befragung der Partnerstädte und eine gemeinsame 
Diskussion zu den Inhalten der Strategieempfehlungen im Rahmen des vierten Partnerworkshops in 
Bautzen, an dem alle Projektpartner beteiligt waren. Der Entwurf dieses Dokuments wurde vor der 
Veröffentlichung mit der Stadtverwaltung von Reichenbach O.L. abgestimmt. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PROJEKTGEBIET 

3 Ausgangslage im Projektgebiet und Handlungsbedarfe 

Trotz der zentraleuropäischen Lage des Projektgebiets handelt es sich aufgrund der Distanz zu 
Großstädten und einer historisch bedingten relativen Wirtschaftsschwäche um eine eher peripher 
gelegene Region, die dem Strukturwandel in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die historischen 
Innenstädte drohen trotz Erfolgen bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Gebäudebestands 
ihre traditionelle Versorgungsfunktion für Stadt und Umland als Ort von Kultur, Handel und Begegnung 
zu verlieren. Der Verlust städtischer Funktionen und Suburbanisierungsprozesse führen zu 
Leerständen von Wohn- und Geschäftsgebäuden in den Altstädten und stellen eine Bedrohung für die 
historische Bausubstanz dar. Bei einer zunehmenden Bedeutung weicher Faktoren wie dem 
Freizeitwert, dem kulturellen Angebot und dem Stadtimage bei der Ortswahl für Wohnen und 
Unternehmensansiedlungen stellt dieser Trend einen Standortnachteil dar. Andererseits führt die 
zunehmende Überlastung der Agglomerationen, wie in diesem Falle um Dresden und Wrocław, mit 
angespannten Wohnungsmärkten und zunehmenden Umwelt- und Verkehrsproblemen zu einem 
wieder erwachenden Interesse an Klein- und Mittelstädten und birgt Chancen für das Projektgebiet. 
Die Partnerstädte von REVIVAL! bieten mit ihrem reichen Raumangebot in kompakten, historischen 
Strukturen und ihrem attraktiven baukulturellen Erbe ein großes Potential für eine Renaissance im 
Zuge europaweit verstärkter (Re)urbanisierungsprozesse. 
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3.1 Der potentielle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die folgenden fünf Thesen beschreiben den möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur 
Lebensqualität historischer Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen, wie er im Zuge von 
Literaturrecherchen und Expertenkonsultationen im Rahmen des Projekts REVIVAL! identifiziert 
wurde. Ob dieses Potential in der Praxis vollumfänglich vorhanden ist und genutzt wird hängt von den 
lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Die fünf Thesen wurden in den Fokusgruppen 
der einzelnen Partnerstädte des Projekts zur Diskussion gestellt und mit ortsspezifischen 
Informationen untersetzt. 

I. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum 
Heimatgefühl der BewohnerInnen bei. 

II. Gesellschaft: Die StadtbewohnerInnen sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie. Sie 
engagieren sich aktiv für seine Erhaltung und Nutzung. 

III. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine 
bedeutende Rolle im Alltagsleben der StadtbewohnerInnen. Im Stadtzentrum befinden sich die 
wichtigsten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der 
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche Räume. 

IV. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen kulturelle 
Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste anknüpfen. 

V. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es 
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es 
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen. 

3.2 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zu Lebensqualität und nachhaltiger Stadt- und 
Regionalentwicklung im Projektgebiet 

Bei der Diskussion der Thesen in den Partnerstädten von REVIVAL! und einer groben Hierarchisierung 
der Thesen durch die FokusgruppenteilnehmerInnen entstand folgendes Stimmungsbild: 

Am bedeutendsten wurden in den meisten Fokusgruppengesprächen die Thesen 1 und 2 mit ihrer 
psychologischen und sozialen Dimension eingestuft.  

Es wurde grundsätzlich bestätigt, dass das baukulturelle Erbe, neben anderen Faktoren wie z.B. dem 
Naturerbe der landschaftlich attraktiven Region, einen wichtigen Beitrag zum Wesen der Stadt und 
zum Heimatgefühl der BewohnerInnen leisten kann. Dabei wurden nicht nur sinnlich wahrnehmbare 
Aspekte wie Schönheit der Architektur und die spezifische Atmosphäre der historischen Innenstädte 
als wichtig bewertet sondern insbesondere auch das lokale immaterielle Erbe, vermittelt durch 
Traditionen und Narrative. Die Bedeutung des städtischen Kulturerbes als Anker biographischer und 
kollektiver Erinnerung wurde ebenso hervorgehoben wie die identitätsstiftende Funktion lebendiger 
Handwerkstraditionen. Anderseits wurde deutlich, dass ein Bauerbe in schlechtem Zustand ein 
Empfinden gesellschaftlichen Scheiterns versinnbildlichen und negative Dynamiken verstärken kann. 
Ein guter baulicher Zustand und die Nutzbarkeit der historischen Bausubstanz sind somit zwei 
Voraussetzungen, um emotionale Bedürfnisse der StadtbewohnerInnen zu befriedigen und 
Wertschätzung und Stolz hervorzurufen. 
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Netzdiagramm: Bewertung der lokalen Relevanz der fünf Thesen in den Fokusgruppen der Partnerstädte: 
0 – keine, 1 – geringe, 2 – mittlere, 3 – relativ hohe, 4 – hohe Relevanz der These  
Quelle: REVIVAL!  

Auch die Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, der im Zentrum der zweiten These steht, wurde 
grundsätzlich bestätigt. Es gibt in den Partnerstädten mehrere Beispiele, in denen der 
zivilgesellschaftliche Einsatz für die Altstädte stark gemeinschaftsbildend wirkte. Jedoch wurde häufig 
bemängelt, dass der Einsatz für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes in der Regel an 
Einzelpersonen hänge und ein gemeinschaftliches Engagement aktuell stärker gefördert werden 
müsse. Dies könne auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls beitragen, welches in 
mehreren Partnerstädten als zu wenig ausgeprägt bewertet wurde. Ein wichtiger geschichtlicher 
Hintergrund, der sich bis heute im Projektgebiet, besonders aber in den polnischen Städten, auf 
Ortsverbundenheit und Lokalstolz der BewohnerInnen und ihren Einsatz für das Kulturerbe auswirkt, 
sind die Umsiedlungen, die infolge der Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach dem 2. WK 
in dieser Region durchgeführt wurden. Darüber hinaus scheint für das Projektgebiet und seine 
Stadtgesellschaften eine teils negative Selbstwahrnehmung symptomatisch, die sich in Teilen mit der 
Außenwahrnehmung der strukturschwachen Region deckt. Es wurde bestätigt, dass das Kulturerbe 
einen noch größeren Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation der Bevölkerung leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde vielfach auf den Bedarf einer stärkeren lokalen Geschichtsbildung 
gerade für jüngere Generationen hingewiesen. 

Inwieweit die historischen Innenstädte ihre traditionelle Funktion als Versorgungszentrum für Stadt 
und Umland weiterhin erfüllen (These III), wurde von Stadt zu Stadt unterschiedlich bewertet. Dies 
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hängt offenbar stark mit der Betroffenheit der Städte vom Strukturwandel ab, was wiederum mit 
Stadtgröße, geographischer Lage und Wirtschaftskraft zusammenhängt. Suburbanisierungsprozesse 
wurden allerorts als Bedrohung für die Funktionsvielfalt der Innenstädte genannt. Davon unabhängig 
wurde allen Altstädten eine große symbolische Bedeutung als Herz der Städte bestätigt. Häufig wurde 
der Bedarf hervorgehoben, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und ihre Funktion als 
Kommunikationsräume zu verbessern. Hierfür sind physische, ökonomische aber auch psychologische 
Barrieren zu reduzieren. Dazu zählt es, die physische und intellektuelle Erschließung der Innenstädte 
und ihres Kulturerbes zu verbessern. Mehrfach wurde in den Fokusgruppengesprächen der Wunsch 
nach einer stärker partizipativen Stadtentwicklung geäußert. Zum Beispiel wurde die partizipative 
Erarbeitung einer städtischen Entwicklungsvision wiederholt vorgeschlagen.  

In Partnerstädten beider Länder trat ein Spannungsfeld zutage zwischen dem Bedarf an effektiven und 
für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren denkmalpflegerischen Auflagen zum Schutz der historischen 
Bausubstanz und der jeweils charakteristischen Altstadtatmosphäre einerseits und andererseits dem 
Modernisierungsdruck der Bestandsbauten sowie dem Bedarf an Neubauten. 

Anhand der vierten These wurde in den Fokusgruppen das Dienstleistungsangebot der Innenstädte 
und dessen Nutzung diskutiert. Theoretisch haben das baukulturelle Erbe und das damit assoziierte 
immaterielle Erbe ein großes Potential, einen Beitrag zum Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten 
für alle Einkommens- und Altersgruppen zu leisten. In der gegenwärtigen städtischen Alltagspraxis  
wurde dieser Beitrag von den TeilnehmernInnen der Fokusgruppen eher mittelmäßig eingestuft. 
Teilweise scheint das Kulturerbe der Altstädte in diesem Sinne noch zu wenig erschlossen. Gleichzeitig 
wurde in einigen Städten die Gefahr einer zu starken Ausrichtung auf touristische Vermarktung, vorbei 
an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, deutlich. Alle Innenstädte schöpfen aus dem 
Freizeitpotential jedoch mehrfach im Jahr, wenn die Altstädte als Raum und Kulisse für Stadtfeste 
dienen.  

Am geringsten wurde in den meisten Fokusgruppengesprächen der direkte wirtschaftliche Nutzen des 
baukulturellen Erbes (These V) bewertet. Der Beitrag durch Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
oder auch im Bauwesen wurde meist als marginal eingestuft. Häufig wurde im Gegenteil die finanzielle 
Belastung für kommunale und private Denkmaleigentümer hervorgehoben, die der Erhalt der 
historischen Bausubstanz mit sich bringt. Dennoch war man sich einig, dass das Kulturerbe als weicher 
Standortfaktor die Attraktivität der Stadt wesentlich steigert oder steigern könnte. Eine bessere 
Vermarktung der Städte und der Region sowie eine weitere Tourismusförderung wurden als 
Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang identifiziert.  

4 Strategische Empfehlungen für die Entwicklung der historischen Städtelandschaft 

Die strategischen Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf das gesamte Projektgebiet, d.h. auf 
die für alle Partnerstädte identifizierten Handlungsbedarfe. Den in 4.2 genannten Strategischen Zielen 
sind in 4.3 erste Lösungsansätze zugeordnet, die sich aus den im Rahmen des Projekts REVIVAL! 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Diese werden in 4.5 schließlich in den Kontext bereits 
vorhandener Strategiedokumente gestellt. Ortsspezifische Empfehlungen für die Stadt Reichenbach 
O.L. finden sich darüber hinausgehend in den kommunalen Strategieempfehlungen der Kapitel 5-7. 
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4.1 Vision Statement für das Projektgebiet und seine historischen Klein- und Mittelstädte 

 

4.2 Strategische Ziele 

Auf kommunaler Ebene gilt es, durch die Revitalisierung der historischen Innenstädte die städtische 
Lebensqualität zu steigern. Hierfür wurden die folgenden drei sich auf einander beziehenden 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

               

 

 

Auf regionaler Ebene gilt es, auch grenzübergreifend das Potential des gemeinsamen Kulturerbes in 
den historischen Innenstädten für eine nachhaltige Raumentwicklung und hohe regionale 
Lebensqualität zu nutzen. Hierfür wurden die folgenden drei, sich auf einander beziehende 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

 

 

Das gebaute und immaterielle Kulturerbe der historischen Innenstädte im Projektgebiet 
trägt bestmöglich zu einer hohen Lebensqualität der BewohnerInnen bei.  

Die Klein- und Mittelstädte  zeichnen sich durch eine aktive und engagierte 
Zivilgesellschaft aus und verfügen über attraktive, funktionsgemischte Stadtkerne. 

Grenzübergreifend bilden sie eine gut vernetzte, vitale Städtelandschaft. 
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4.3 Lösungsansätze auf kommunaler Ebene  

Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Städte. 

Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung des Kulturerbes sind  Voraussetzung dafür, dass diese nicht 
erneuerbare Ressource den  aufgezeigten potentiellen Beitrag zur städtischen Lebensqualität leisten 
kann. Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich in erste Linie auf die bedarfs- und denkmalgerechte 
Erhaltung und Entwicklung des Baubestands der Innenstädte. Dabei ist jedoch das damit assoziierte 
immaterielle Erbe zu berücksichtigen. Sanierungen, Restaurierungen, Modernisierungen und 
Neubautätigkeiten sollten auf denkmalgerechte Nutzungen abzielen, die sowohl dem 
gesellschaftlichem Bedarf und dem baulichen Bestand gerecht werden, als auch nach Möglichkeit 
traditionelle Nutzungen und ggf. bewegliche Kulturgüter integrieren.  

Die Bedeutung einer guten Vermittlung denkmalpflegerischer Auflagen wird deutlich am 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der StadtbewohnerInnen nach dem Erhalt der historischen 
Bausubstanz und der authentischen Altstadtatmosphäre einerseits und einem großen 
Modernisierungsdruck andererseits. Von den Projektpartnern wurde sowohl der Wunsch nach einem 
konsequenten Schutz der historischen Gebäude und des Stadtbildes, u.a. durch Gestaltungsauflagen 
für Neubauten, als auch nach einer flexibleren Genehmigung temporärer und reversibler 
Interventionen an Einzeldenkmalen und im öffentlichen Raum der historischen Innenstädte artikuliert. 
Zielführende Kompromisse bedürfen unter anderem einer engen und bürgernahen Kooperation der 
Denkmalpflege- und Stadtentwicklungsbehörden. Eine professionelle Beratung von 
Denkmaleigentümern und Investoren bei Baumaßnahmen setzt voraus, dass die Stadtverwaltungen in 
der Lage sind, personelle und fachliche Kapazitäten hierfür bereit zu stellen.  

Um die kommunalen und privaten Eigentümer der Denkmale und anderer schützenswerter 
Bestandsbauten zu deren Erhalt und Entwicklung zu befähigen,  bedarf es Förderinstrumente mit 
geringeren bürokratischen Hürden.  

Darüber hinaus wurde in den Partnerstädten der Wunsch nach einer  Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Denkmalpflege und Stadtentwicklung artikuliert. Hierfür 
sollte neben der Nutzung von Bürgerbeteiligungsformaten auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Vereinen, engagierten Bürgern und Bildungseinrichtungen gestärkt werden. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Das Potential des Kulturerbes zur Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen hängt von 
seiner physischen und intellektuellen Zugänglichkeit für die lokale Bevölkerung ab. Der folgende 
Abschnitt zeigt daher Lösungsansätze für die Erschließung und Aneignung der historischen Innenstädte 
und ihres Kulturerbes auf. 

Die Gewährleistung der physischen Zugänglichkeit umfasst die Verbesserung der Erschließung der 
Innenstädte durch öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine 
besondere Herausforderung in den Altstädten ist dabei, die Bedürfnisse des privaten, motorisierten 
Verkehrs mit denen von Fußgängern und Fahrradfahrern zu vereinbaren. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel aber auch auf den Wunsch, die Altstädte familiengerecht zu gestalten, 
erscheint die Gewährleistung von Barrierefreiheit besonders für Senioren und Familien im 
Baubestand und im Stadtraum eine Herausforderung. 
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Die Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen ist eine Voraussetzung 
für die sozialintegrative Wirkung der Innenstädte. In diesem Zusammenhang wurde in den 
Partnerstädten zum Beispiel der Bedarf an funktionsgerechten Stadtmöbeln, der Beleuchtung der 
Innenstädte und ihrer Denkmale sowie an Kinderspielplätzen deutlich. Darüber hinaus wurde der 
Freizeit- und Erholungswert erschlossener Grünanlagen und Gewässer der historischen Innenstädte 
hervorgehoben.  

Es ist außerdem wichtig, ein  ausgewogenes Kultur- und Dienstleistungsangebot in den historischen 
Innenstädten bereitzustellen, welches sowohl die touristische Entwicklung als auch die Interessen 
und (finanziellen) Möglichkeiten der BewohnerInnen berücksichtigt. 

Hervorgehoben sei auch die wichtige Rolle der Stadtverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
für die Belebung der Innenstädte durch die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen wie Feste und 
Kulturevents in den Innenstädten. In diesem Zusammenhang wurde in den Partnerstädten wiederholt 
der Wunsch nach einer Flexibilisierung der Genehmigung temporärer Nutzungen im Stadtraum und 
in Leerstandsimmobilien geäußert. Es scheint außerdem ein Bedarf zu bestehen, rechtliche und 
administrative Hürden für die Nutzung des Stadtraums zu mindern, um die Belebung der Innenstädte 
ganzjährig und durch alle BewohnerInnen und BesucherInnen gewährleisten zu können. 

Ein wesentliches und weiter ausbaufähiges Handlungsfeld ist die Vermittlung des Kulturerbes der 
Innenstädte. Hierzu zählt u.a. das Informationsangebot im Stadtraum und seinen Denkmalen. Das 
Angebot sollte nach Möglichkeit mehrsprachig sein (Deutsch, Englisch, Polnisch). Ein besonderer 
Bedarf an geschichtlicher und kultureller Bildungsarbeit für junge Generationen kam im Projektgebiet 
zum Ausdruck. Dieser Bedarf sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und 
Vereinen im Vermittlungsangebot zum Kulturerbe besonders berücksichtigt werden.  

Lokalen Narrativen wurde in mehreren Partnerstädten eine  sozialintegrative Funktion und förderliche 
Wirkung auf das zivilgesellschaftliche Engagement für die Stadtentwicklung  zugesprochen. Die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung lokaler Narrative sollte daher ein Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung sein. 

Schließlich kann die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung für das Kulturerbe und zu seiner Aneignung leisten. 

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Mit einer sozial und räumlich inklusiven Stadtentwicklung ist sowohl die aktive Einbindung der lokalen 
Bevölkerung und unterschiedlicher Interessengruppen gemeint, als auch eine räumlich integrative 
Herangehensweise. Dies fördert nicht nur zivilgesellschaftliches Engagement sondern scheint auch 
zielführend, um Nutzungs- und Interessenkonflikte in den historischen Innenstädten zu bewältigen, 
die mit der Funktionsvielfalt und den baulichen Gegebenheiten einhergehen. 

Eine räumlich inklusive Stadtentwicklung zielt auf die Belebung der Innenstädte und die Stärkung ihrer 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland ab. Dies setzt voraus, Suburbanisierungsprozessen 
entgegen zu steuern, um die Funktionsvielfalt der Innenstädte zu stärken und die landschaftliche 
Integrität des Umlands zu schützen. Zur Umsetzung dieser Forderungen sollten die formellen und 
informellen Instrumente der Stadt- und Regionalplanung genutzt werden. Hierzu zählen zum einen die 
kommunale Bauleitplanung, im Rahmen derer Neubautätigkeiten gesteuert und begrenzt werden 
können. Damit eine solche Begrenzung nicht zur Behinderung des Entwicklungspotenzials der 
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jeweiligen Kommune wird, sollten etwa Programme zur (Innen-)Stadtentwicklung genutzt werden (in 
Deutschland z.B. die Programme der Städtebauförderung). 

In mehreren Partnerstädten des Projekts REVIVAL! wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtbevölkerung eine Stadtentwicklungsvision zu erarbeiten. Eine solche sollte die Potentiale des 
baukulturellen Erbes und des damit verbundenen immateriellen Erbes in den Blick nehmen, um so 
neben technischen und wirtschaftlichen Belangen stärker funktionale, soziale und emotionale 
Bedürfnisse in den Fokus zu rücken. Ein zentrales Ziel wäre der Erhalt des Genius Loci, d.h. der lokalen 
baulichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten und Atmosphäre. Teil des Erarbeitungsprozesses 
wäre ein öffentlicher Diskurs über das „gute Leben“ in der Stadt. In diesem würden Nutzungskonflikte 
adressiert, wie etwa der Wunsch nach einer belebten Innenstadt, die allen Bevölkerungsgruppen als 
Kommunikationsraum dient, und die gleichzeitig dem Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht wird. Das 
Ziel sollte sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der die gegensätzlichen Interessen berücksichtigt 
und auf ein ausgewogenes, innerstädtisches Angebot für verschiedene Nutzergruppen jeden Alters 
und für Familien abzielt. In den Partnerstädten wurde die Bedeutung transparenter 
Stadtentwicklungsprozesse hervorgehoben, die auch junge StadtbewohnerInnen einbinden. 

Schließlich sei die Bedeutung des Stadtmarketings betont. Es sollte die Vorzüge der klein- und 
mittelstädtischen Lebensqualität, zu der auch das Kulturerbe der Innenstädte wesentlich beiträgt, 
hervorheben. 

4.4 Lösungsansätze auf regionaler Ebene  

Die hier folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder, die ein gemeinsames Agieren 
der Städte und anderer Akteure der Raumentwicklung voraussetzen. 

Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung  

Um das Image der Region und ihrer Städte sowie die Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu 
verbessern, müsste man die lokalen und regionalen Qualitäten stärker nach innen und außen 
kommunizieren. Hierbei sollte das Kulturerbe als ein Baustein der spezifischen regionalen 
Lebensqualität hervorgehoben werden. Dies kann dazu beitragen, nicht nur Touristen und Zuzügler, 
darunter insbesondere Familien, zu werben, sondern auch die Ortsbindung und kulturelle 
Identifikation und somit den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. 

Förderung von Tourismus und regionalen Produkten 

Eine gemeinsame Bewerbung und Vermarktung der kulturellen Vielfalt der Region – des gebauten 
und immateriellen Kulturerbes – neben der landschaftlichen Attraktivität wird sich positiv auf die 
Außen- und Selbstwahrnehmung auswirken. Es ist aber auch eine wirtschaftsrelevante Maßnahme zur 
Förderung von Tourismus, wozu auch die Entwicklung gemeinsamer  touristischer Angebote gehört. 
Im Dreiländereck sollte die gemeinsame touristische Vermarktung sich auch auf die ähnlich geprägte, 
angrenzende tschechische Region erstrecken. Im Rahmen des Projekts REVIVAL! hätte zum Beispiel ein 
gemeinsames Geocaching Spiel entstehen sollen, welches aufgrund der pandemischen 
Einschränkungen im Jahr 2020 als interaktives Projektvideo in den virtuellen Raum verlegt werden 
musste.  

Zur Stärkung der Handwerkstraditionen ist darüber hinaus die Bedeutung einer grenzübergreifenden 
Vermarktung regionaler Produkte hervorzuheben, die mit lokalen Maßnahmen zur Förderung des 
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(Kunst-)Handwerks ergänzt werden sollte. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit 
verwiesen, Handwerksbetriebe in leerstehenden Innenstadtimmobilien anzusiedeln, wie es durch den 
Projektpartner Bautzen im Rahmen des Projekts REVIVAL! verfolgt wurde. Auch die  
grenzübergreifende Marktveranstaltungsreihe des Projekts lieferte einen initialen  Beitrag zur 
Förderung regionaler Produzenten, der weiterverfolgt werden sollte. 

Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur 

Die Lösungsansätze auf kommunaler Ebene, die auf die Revitalisierung der historischen Zentren der 
Klein- und Mittelstädte abzielen, tragen auch zur Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur der 
Region bei. Dies muss als Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung gewertet werden, da 
dadurch kulturelle, ökonomische und ökologische Ressourcen geschützt und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert werden. Folgende zusätzliche Lösungsansätze zur Stärkung der 
grenzübergreifenden Städtelandschaft sollen genannt werden:  

Die grenzübergreifende Region bedarf einer koordinierten Regionalplanung. Als gemeinsame 
raumplanerische Vision kann das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
2030 dienen (siehe 4.5). Zur Koordinierung der kommunalen Planung sowie zur teilräumlichen 
Ausgestaltung der Vorgaben der Landesplanung, spielt die Regionalplanung in Sachsen eine wichtige 
Rolle. Eine solche Planungsebene, die die teilräumlichen Gegebenheiten (wie etwa 
siedlungsstrukturelle oder baukulturelle Besonderheiten) in Einklang mit den Vorgaben der Landes- 
bzw. Wojewodschaftsplanung bringt, fehlt in Polen bisher.  

Schwerpunkt der Regionalplanung sollte der Erhalt der Vitalität und die Stärkung der 
Versorgungsfunktion der Klein- und Mittelstädte für die Bevölkerung von Stadt und Umland sein. 
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Schutz der Funktionsvielfalt der Innenstädte und der 
umliegenden Landschaft vor Suburbanisierungsprozessen. 

Mit Blick auf die (über)regionale und grenzübergreifende Erschließung des gemeinsamen Kulturerbes 
ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung unter den Städten und an die nächstgelegenen 
Ballungszentren. Hierzu zählen insbesondere die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und 
regionale Fahrradwege, die auch grenzübergreifend in guter Qualität und Quantität gewährleistet sein 
sollte. 

4.5 Einordnung in vorhandene (über-)regionale Strategieinstrumente  

Bereits bestehende Strategiedokumente bieten vielfache Möglichkeiten, an die Empfehlungen aus 
dem Projekt REVIVAL! anzuknüpfen, um baukulturelle Belange zur Steigerung der städtischen und 
regionalen Lebensqualität stärker zu berücksichtigen.  

Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien 2016-20201 (Program 
opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2016-2020) 

                                                           

1  Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016). URL: 
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html
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Das Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien für den Zeitraum 2016-
2020 ist das grundlegende Dokument der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien im 
Bereich der Denkmalpflege. 

Es befasst sich mit der Pflege sowie mit der Verwaltung des baukulturellen Erbes in Niederschlesien. 
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, dem Denkmalpfleger der Woiwodschaft Niederschlesien und dem Nationalen 
Denkmalinstitut, Zweigstelle Wrocław. 

Das Hauptziel des Programms ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Kulturerberessourcen zur 
Stärkung der Identität Niederschlesiens. In dem Dokument wird davon ausgegangen, dass das 
kulturelle Erbe eine Ressource ist, die den Aufbau und die Festigung einer gemeinsamen Identität 
ermöglicht und damit ein soziales Potential im Sinne des Projektes REVIVAL! darstellt. 

Die Aufgaben und Aktivitäten im Programm betreffen u.a. 

• die Verbesserung von Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, 
• die systematische Prägung und Stärkung einer niederschlesischen Identität, 
• den Aufbau von Wissen über Denkmäler sowie  
• die effektive Verwaltung dieser Ressourcen. 

Landesentwicklungsplan Sachsen2 

Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende 
landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf  
Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung 
festgelegt. Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen zur Entwicklung von Kulturerbe 
und Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten in diesem Dokument ist der Abschnitt des 
Landesentwicklungsplans zu Kultur und Sport hervorzuheben:  

“Die kulturelle Vielfalt und Bedeutung Sachsens mit seinem Netz der Kultureinrichtungen und 
Denkmale, verbunden mit den regionalen kulturellen Traditionen, soll in den zentralen Orten und in der 
Fläche in ihrer historisch gewachsenen Vielfalt und identitätsstiftenden Wirkung durch 
bedarfsgerechte, leistungsstarke und finanzierbare Strukturen gefördert, erhalten und 
weiterentwickelt werden. “ (169) 

 

 

 

 

                                                           

2 Landesentwicklungsplan Sachsen (2013). URL: 
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf  (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
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Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien3   

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist als Träger der Regionalplanung 
verpflichtet, für die Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen. Die Planungsregion besteht aus 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Der Regionalplan ist auf einen Zeithorizont von etwa 10 Jahren 
ausgerichtet. Die wichtigsten Ziele des Regionalplans, welche mit den strategischen Empfehlungen in 
diesem Dokument korrespondieren, betreffen den Bereichen Tourismus und Erholung wie auch den 
Bereich Kulturlandschaftsschutz: 

“Die in der Destination Oberlausitz-Niederschlesien gelegenen, natürlich und/oder kulturhistorisch 
entstandenen Tourismusgebiete sollen gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung und Ausstattung (siehe 
Begründung) im Rahmen der festgelegten Raumnutzungen landschaftsverträglich, nachhaltig sowie 
thematisch vernetzt weiter entwickelt werden. Entsprechende, auch gebietsübergreifende 
Kooperationen sollen insbesondere in Verknüpfung von städtischem und ländlichem Tourismus vertieft 
werden. Kulturtouristische Angebote sollen unter Einbeziehung wertvoller städtebaulicher Strukturen 
und regionstypischer Bauformen erhalten und ausgeweitet werden. Raumbedeutsame bauliche Vor-
haben sollen auf VRG/VBG Erholung, zentrale Orte und Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Tourismus konzentriert werden.“ (41)  

“Die Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz sollen für den Umgebungsschutz der prägenden 
Elemente des Landschaftsbildes und der Siedlungsgeschichte sowie für die landschaftsbezogene 
Erholung erhalten und entwickelt werden.” (81)  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 (Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030)4 

Die Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030 ist ein Dokument in der Projektphase, welches Leitlinien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Südwestens der Woiwodschaft Niederschlesien 
vorgibt. Die Strategie entspricht den Hauptzielen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und ist 
u.a. an der gezielten Ausschöpfung finanzieller Unterstützung aus verschiedenen Quellen, von der EU 
über die nationale bis zur regionalen Ebene, ausgerichtet. Dabei hat die Beseitigung von Barrieren für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung oberste Priorität. 

Der Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, insbesondere die Sudeten und das 
Sudetenvorland, hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchgemacht. 
Die Region steht vor Herausforderungen wie einem Mangel an zeitgemäßem Wohnraum trotz 
Bevölkerungsrückgang, einer Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Polarisierung sowie einer unzureichenden ÖPNV-Versorgung. In den genannten Bereichen nehmen die 
Disparitäten im Vergleich zum Norden der Woiwodschaft sowie zu anderen Regionen in Polen 
beständig zu. 

                                                           

3 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

4 Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018). URL: 
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
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Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen in diesem Kapitel ist das im Strategieentwurf 
festgelegte strategische Ziel Nr. 4 "Verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen und Schutz der Werte 
des Natur- und Kulturerbes" hervorzuheben, sowie die untergeordneten Ziele einer „Unterstützung 
von Projekten zur Entwicklung der Kultur und des kulturellen Erbes in der Region“ und einer 
„Unterstützung integrierter Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes“. (141) 

Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum. Vision 2030.5 

“Das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine 
raumplanerische Vision, die zeigt, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße 
2030 aussehen soll. Es wurde seit 2014 durch den Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen 
Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer 
Raumordnungsausschuss) erarbeitet und ist ein Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen zur guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.” 6 

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Zukunftsvision mit Blick auf die strategischen Empfehlungen 
ergeben sich aus den Punkten “I. Die Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen” und “V. 
Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern” der Vision.  

Mit Blick auf die polyzentrische Siedlungsstruktur heißt es u.a., dass “die in den Zentren 
unterschiedlicher Größe und Funktion vorhandenen Potenziale  gemeinsam entwickelt, genutzt und 
auch außerhalb des Verflechtungsraumes kommuniziert” (10) werden sollen.  

Die regionale, grenzüberschreitende Lebensqualität soll u.a. durch eine Steigerung des “Bewusstsein[s] 
der Bevölkerung für das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe im deutsch-polnischen Ver-
flechtungsraum infolge vielfältiger Projekte und Aktivitäten” (18) erhöht werden. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße7 

Die strategischen Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 zielen auf 
einen Ausbau der grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen ab, in denen die 
größtmöglichen Wirkungen für das Grenzgebiet zu erwarten sind. Ziele, die sich mit den strategischen 
Empfehlungen in diesem Dokument überschneiden sind in folgenden in Kapitel aufgeführt:  

• Kultur: Maßnahme E.1.1 Erhaltung und Schutz des Kulturerbes (13) 

• Bildung und Wissen: Maßnahme E.2.1 Ausbau der Kooperation im Bereich Erziehung und 
Bildung (13) 

  

                                                           

5 Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und 
grenznahe Zusammenarbeit (2016): Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen 
Verflechtungsraum. Vision 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (abgerufen am 
26.10.2020). 

6 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/ 

7 Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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EMPFEHLUNGEN FÜR REICHENBACH O.L. 

5 Ausgangslage in Reichenbach O.L. und Handlungsbedarfe  

Die folgenden Einschätzungen und Empfehlungen wurden im Rahmen des Projekts REVIVAL! – 
Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen erarbeitet und stützten sich 
maßgeblich auf die Beiträge der am Fokusgruppengespräch am 21. November 2019 in Reichenbach 
O.L. Teilnehmenden sowie auf Auskünfte der Bürgermeisterin und anderer Mitarbeiterinnen der 
Stadtverwaltung während des vierten Workshops der Projektpartner am 3. Dezember 2019 in Bautzen. 

5.1 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Der Fokusgruppenworkshop zeigte, dass das Potential des baukulturellen und damit verbundenen 
immateriellen Erbes zur lokalen Lebensqualität beizutragen, in Reichenbach O.L. unzureichend 
ausgeschöpft ist. Dieser Eindruck entstand anhand der vergleichsweise geringen Bewertung der 
lokalen Relevanz der im Workshop präsentierten Thesen (siehe Netzdiagramm unter 3.2) sowie der 
Diskussionsbeiträge.  

Grundsätzlich wurde ein lokaler Mangel an kritischer Masse – von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen 
über Versorgungsangebote bis hin zur Einwohner- und Besucherzahl – konstatiert, welcher die 
Entfaltung des Potentials zu hemmen scheint und durch eine eher negative Selbstwahrnehmung 
verstärkt wird.  

In den Diskussionsbeiträgen kam ein wenig ausgeprägtes, eher diffuses Bewusstsein für das lokale 
Kulturerbe zum Ausdruck. Das baukulturelle Erbe wurde von einigen Teilnehmenden als eher 
unbedeutend eingeschätzt und es wurde vereinzelt sogar bezweifelt, dass man bei der Innenstadt von 
Reichenbach O.L. von einer Altstadt sprechen könne. Diese Wahrnehmung scheint mit funktionalen 
Defiziten zusammen zu hängen. Bemängelt wurden ein schlechter baulicher Zustand und ein geringer 
Nutzwert des historischen Gebäudebestands und der öffentlichen Räume sowie ein mangelhaftes 
Versorgungsangebot. Als zu groß wurden diese funktionalen Defizite der Innenstadt bewertet, als dass 
die baukulturell und stadträumlich durchaus attraktive Innenstadt als identitätsstiftend 
wahrgenommen werden und zum Heimatgefühl und Lokalstolz der Stadtbevölkerung beitragen 
könnte. Angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage, wird der unsanierte 
Gebäudebestand offenbar als Zeichen eines gesellschaftlichen Scheiterns und der Verwahrlosung 
gelesen.  

Dem gegenüber wurde betont, dass der Marktplatz dennoch das Herz der Stadt darstelle und 
zumindest von großer symbolischer Bedeutung sei. Aufgrund des Großhandels außerhalb der 
Innenstadt und fehlender lokaler Nachfrage und Kaufkraft, ist der Einzelhandel am Marktplatz fast 
vollständig zum Erliegen gekommen und es gibt entsprechend viele Leerstände. Auch an kulturellen 
oder sozialen Angeboten mangelt es in der Innenstadt. Die Bedeutung des Marktplatzes im 
Alltagsleben scheint für die Mehrheit der lokalen Bevölkerung daher nachrangig zu sein. Sowohl zu den 
Wochenmärkten, zweimal pro Woche,  als auch zu Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen erfüllt 
der Marktplatz jedoch seine sozialintegrative Funktion, wenn hier die Bevölkerung aus Stadt und 
Umland zusammen kommt. Zu anderen Zeiten droht der Marktplatz offenbar zu einem sozialen 
Brennpunkt zu werden.  
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Bei der Frage nach Orten, die sich positiv (grün) oder negativ (rot) auf die lokale Lebensqualität 
auswirken, wurden am Schwarzplan (siehe Abbildung oben) zahlreiche Einrichtungen auch außerhalb 
der Altstadt genannt. So kam Stolz z.B. auf das Freibad, die Stadtbibliothek, mehrere soziale 
Einrichtungen aber auch auf die alte Apotheke als historischer Ort zum Ausdruck. Die Johanniskirche 
wurde positiv hervorgehoben, der Bahnhof hingegen als ein stadtprägendes aber dem Verfall Preis 
gebendes Gebäude problematisiert, welches eine unwiederbringliche Ressource darstelle. Ansonsten 
gingen die Teilnehmer weniger auf bauliche Aspekte des Kulturerbes ein, sondern wiesen auf die 
Bedeutung von Narrativen und lokalen Traditionen hin. Anker für den Lokalstolz sei zum Beispiel die 
traditionelle Funktion Reichenbachs als Bildungsstandort für das Umland als auch seine Lage an der 
ehemaligen Via Regia. Auch Orte historischer Ereignisse, wie das Haus in dem Napoleon Bonaparte 
übernachtet haben soll und das Hussitentor, wurden hervorgehoben. Jedoch werde dieses Wissen, wie 

Annotierter Schwarzplan der Reichenbacher Innenstadt 
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z.B. auch lokales Liedgut zu wenig an junge Generationen vermittelt und sei somit bedroht. 
Gemeinsames Wissen sei jedoch die Voraussetzung für Heimatgefühl und lokales Engagement. Als eine 
bedeutende Touristenattraktion wurde Schloss Krobnitz außerhalb der Stadt genannt. 

In der Fokusgruppe trat durchaus ein Bewusstsein für die kulturelle und landschaftliche Attraktivität 
der Region zutage. Reichenbach O.L. wurde als ein Teil Schlesiens und die Lage nahe des Dreiländerecks 
als Potential gesehen. 

Zivilgesellschaftliches Engagement für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes scheint in 
Reichenbach O.L. vorrangig an Einzelpersonen, häufig Zugezogenen, zu hängen und somit wenig zum 
sozialen Zusammenhalt beizutragen. Insgesamt wurden ein fehlender Gemeinschaftssinn und ein 
bedenkliches Nachlassen, des „aufeinander Achtens“, welches gerade in Kleinstädten so wichtig sei, 
bemängelt. Als wesentlicher Grund wurde die Tatsache genannt, dass die Mehrheit der Bevölkerung 
zum Arbeiten auswärts pendeln müsse. Dies und auch ein relativ großer Anteil ehemals aus 
Niederschlesischen Geflüchteter an der lokalen Bevölkerung wirke sich negativ auf die Ortsbindung 
aus. 

Angesichts der derzeitigen Defizite wurde das baukulturelle Erbe weder als direkter noch indirekter 
positiver Wirtschaftsfaktor, im Sinne einer Attraktivitätssteigerung für Investoren, gesehen. Im 
Gegenteil, es wurde die finanzielle Belastung für den Erhalt des historischen Baubestands betont, 
welche die Kapazitäten privater Eigentümer und der Kommune übersteige. Auch die 
Städtebauförderung der letzten 30 Jahre greife aufgrund fehlender lokaler Wirtschaftskraft kaum. 
Somit bestünden zahlreiche bauliche Mängel und Modernisierungsrückstände wie veraltete 
Grundrisse und Infrastruktur fort. Weitere Faktoren hierfür seien die mit Denkmalschutzauflagen 
einhergehenden Einschränkungen und Kosten sowie Eigentumsstrukturen. 

5.2 Handlungsbedarfe  

Im Fokusgruppengespräch wurden unterschiedliche Handlungsbedarfe rund um das gebaute 
Kulturerbe hervorgehoben, die auf eine Verbesserung der städtischen Lebensqualität abzielen.  

Ein wesentlicher Handlungsbedarf wurde in der Belebung des Marktplatzes gesehen, welcher trotz 
der funktionalen Defizite das Stadtzentrum darstelle und als solches gestärkt werden müsse. Dazu 
gehört unter anderem ein Verbesserungsbedarf für die Verkehrsanbindung der Innenstadt. 

Anhand des Schwarzplans der Stadt wurden städtebauliche Missstände in der Innenstadt diskutiert, 
wie einige Brachflächen und ungeordnete Raumbezüge, ein fehlendes Bushaltestellendach, 
mangelhafte Sitzmöbel auf dem Marktplatz, sowie nicht barrierefreie Fußwege und fehlende 
Fahrradwege. Kontrovers wurde der Bedarf an innerstädtischen PKW-Parkflächen diskutiert. Sowohl 
für die historische Bausubstanz als auch für den öffentlichen Raum wurden somit Sanierungs-  und 
Modernisierungsbedarfe deutlich. Hierfür bedürfe es finanzieller Unterstützung für private und 
kommunale Eigentümer. Zugleich wurde deutlich, dass die Denkmalschutzauflagen derzeit von 
Eigentümern und Bauherren nicht immer nachvollzogen werden können und bedarfsgerechten 
Lösungen mitunter entgegenstünden. Für Neubauten in der historischen Innenstadt wurden aus der 
Fokusgruppe Gestaltungsvorgaben zum Schutz des Ortsbildes gefordert. Die Fokusgruppe hob die 
Bedeutung des Mitgestaltens an der Stadtentwicklung hervor.  

In Hinblick auf den fortschreitenden Verlust lokaler Narrative und Traditionen sowie auf den Mangel 
an Ortsbindung und sozialem Zusammenhalt wurde der Vermittlungsbedarf von Geschichte und 
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kulturellem Wissen besonders an junge Generationen deutlich. Junge Generationen wurden 
insgesamt als eine bedeutende Zielgruppe identifiziert. So fehle es derzeit an Einrichtungen und 
Angeboten für diese, was wiederum zur Abwanderung beitrage.  

Angesichts der Notwendigkeit die demographische und wirtschaftliche Entwicklung zu wandeln und 
neue Einwohner, Besucher und Investoren zu werben, wurde die Bedeutung der Vermarktung der 
Stadt und der Region hervorgehoben. Dies erfordert auch einen Wandel der negativen 
Selbstwahrnehmung. Es liegt nahe, das die Inwertsetzung des kulturellen Erbes als ein weicher 
Standortfaktor zu diesem Wandel beitragen kann.  

Zuzügler haben es nach Aussage der Teilnehmenden der Fokusgruppe schwer, in der Stadtgesellschaft 
anzukommen. Auch um das Einleben für Zuzügler zu erleichtern, ist die Förderung des 
Gemeinschaftssinns und sozialen Zusammenhalts deshalb dringlich. 

6 Strategische Empfehlungen für die Stadt Reichenbach O.L. 

Aus den Handlungsbedarfen wurden im Fokusgruppengespräch erste Lösungsansätze abgeleitet, um 
das Potential des Kulturerbes zur städtischen Lebensqualität in Reichenbach O.L. beizutragen besser 
zu nutzen. Diese lassen sich in die strategischen Empfehlungen zur Stärkung der Städtelandschaft 
(Kapitel 4) einordnen. 

Belebung des historischen Marktplatzes  

Nach Auskunft der Stadtverwaltung und gemäß dem Eindruck aus dem Fokusgruppengespräch stellt 
die Belebung des historischen Marktplatzes ein zentrales Anliegen der Stadtbevölkerung dar. Um seine 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland zu stärken, muss man Suburbanisierungsprozessen 
planerisch entgegensteuern. Der Wochenmarkt als städtische und regionale Attraktion ist zu 
schützen und zu stärken. Eine Belebung der leerstehenden Geschäftsräume am Marktplatz kann 
außerdem nur mit zeitgemäßen Konzepten für kommerzielle, soziale oder kulturelle Nutzungen 
erfolgen, die z.B. den Vorrang des Online-Handels berücksichtigen. Auch werden manche Grundrisse 
der Geschäftseinheiten anzupassen sein und entsprechende bauliche Veränderungen erfordern. Ein 
Lösungsansatz, der seitens der Stadtverwaltung verfolgt wird, ist das Potential des Dreiländerecks auch 
für die Belebung des Marktplatzes zu erschließen. So wird angestrebt, regionales Handwerk und 
Gewerbe anzusiedeln. Der jährliche Herbstmarkt ist ein erster Schritt in diese Richtung, welcher in 
2020 als Aktionstag im Rahmen des Projekts REVIVAL! stattfand. Kultur- und Marktveranstaltungen 
wie diese, sind ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Marktplatz auch punktuell zu beleben und regional 
bekannt zu machen. Bisher liegt der Organisationsaufwand für derlei Aktivitäten offenbar zum großen 
Teil bei der Stadtverwaltung. Diese bemängelte eine unzureichende Wertschätzung der Aktivitäten 
unter der lokalen Bevölkerung, welche geneigt sei, Vergleiche mit ähnlichen Veranstaltungen in 
Großstädten zu ziehen. Auch zugunsten der Bewusstseinsbildung und größeren Wertschätzung ist eine 
stärkere Aktivierung zivilgesellschaftlichen Engagements für die Bespielung des Marktplatzes 
wünschenswert.  

Um den alltäglichen Nutzwert des Marktplatzes als Aufenthalts- und Kommunikationsraum zu 
stärken, braucht es u.a. ein bedarfsgerechtes Stadtmobiliar, einen barrierefreien Zugang, eine 
angemessene Verschattung sowie ästhetische und symbolische Blickfänge. So wurde in der 
Fokusgruppe der Wunsch nach seniorengerechte Sitzgelegenheiten mit Lehnen und nach mehr 
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Begrünung geäußert, sowie die Idee, das Fragment der Siegessäule vom Kirchhof zurück auf den 
Marktplatz zu bringen. Dies könnte ggf. als eine Chance genutzt werden, Geschichte kritisch zu 
reflektieren und zu vermitteln.  

Erschließung und Vermittlung von kulturellem und geschichtlichem Wissen 

Um bürgerschaftliches Engagement für den Erhalt des Kulturerbes langfristig zu aktivieren aber auch 
mit dem Ziel, die Ortsbindung und den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken, sollte man 
lokale Narrative und Traditionen sowie das Wissen um die lokale und regionale Geschichte 
erforschen und vermitteln. Teil der Vermittlungsarbeit ist auch die Inwertsetzung von Baudenkmalen 
durch stimmungsvolle Beleuchtung und Informationsmaterialien. Die Installation der Infosäule auf 
dem Marktplatz im Rahmen des Projekts REVIVAL! ist ein Schritt in diese Richtung. Die Hauptzielgruppe 
sollte in Zusammenarbeit mit lokalen oder auch überregionalen Bildungseinrichtungen die Jugend sein. 
Derartige Bemühungen können auch zur Aufwertung des als mangelhaft bewerteten Freizeitangebotes 
der Schulen beitragen.  

Öffentliche Verkehrsanbindung 

Schließlich ist auch die öffentliche Verkehrsanbindung der Innenstadt eine Voraussetzung für ihre 
Zugänglichkeit und Erschließung für alle Bevölkerungsgruppen. Die Stadtverwaltung eruiert derzeit in 
Kooperation mit verschiedenen Forschungseinrichtungen innovative Lösungen der Anbindung. In der 
Fokusgruppe wurde außerdem der Bedarf der Aufwertung der innerstädtischen 
Verkehrsinfrastruktur deutlich. Mit dem Ziel eine überdachte, gut gestaltete Bushaltestelle an der 
S111, der Westtangente des Marktplatzes, einzurichten, könnte z.B. ein Gestaltungswettbewerb 
ausgelobt werden. Schließlich ist auch das Netz an Fahrrad- und Wanderwegen zu den regionalen 
Attraktionen auszubauen. 

Sanierungen und Modernisierungen historischer Bausubstanz 

Angesichts des Sanierungsbedarfs der historischen Bausubstanz am Marktplatz und in der gesamten 
Innenstadt bedarf es vielfältigen Engagements. Besonders aufgrund der schwachen lokalen Wirtschaft 
sind möglichst unbürokratische, finanzielle Förderungen für den Erhalt des lokalen Kulturerbes von 
Nöten. Außerdem bedarf es denkmal- und bedarfsgerechter Kompromisse zur Modernisierung und 
Umnutzung historischer Bauten.  Hierfür sollte in Kooperation mit den zuständigen Behörden auch 
eine bessere Vermittlung der denkmalpflegerischen Auflagen angestrebt werden. 

Mit dem Ziel, die demographische Entwicklung zu wandeln, sollten für die innerstädtische Bausubstanz 
Nutzungskonzepte für Junges Wohnen und Mehrgenerationenwohnen erarbeitet werden. Außerdem 
sollten geeignete historische Bauten in der Innenstadt als Treffpunkte für junge Menschen instand 
gesetzt werden. 

Objekte, denen in der Fokusgruppe Priorität eingeräumt wurde, sind aufgrund ihrer Ausstrahlung in 
den Stadtbereich die Altbauten am Marktplatz, das Bahnhofsgebäude, die Wohnhäuser Alter Ring 6/8, 
und das Gebäude des Radiosenders Reichenbach außerhalb der Altstadt in der Bandmachergasse 1. 

Bürgerschaftlichen Engagements für das Kulturerbe fördern 

Die Pflege und der Erhalt des baukulturellen Erbes und des assoziierten immateriellen Erbes bedarf 
bürgerschaftlichen Engagements. Das gemeinschaftliche Engagement für das Kulturerbe kann 
außerdem Menschen verbinden und auch Zuzüglern die Integration in die Gemeinschaft erleichtern. 
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Deshalb sollte es auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls gefördert werden. Dies 
erfordert jedoch einerseits den Wandel der Erwartungshaltung gegenüber der Stadtverwaltung und 
dem Staat in dieser Hinsicht sowie kommunale Unterstützung andererseits. Konkrete Projektideen aus 
der Fokusgruppe sind die Einrichtung von Wanderwegen als Aufgabe für Absolventen eines sozialen 
Jahrs sowie Kooperationen mit dem deutschen Zweig des internationalen Bauordens.8  

Das Engagement für das baukulturelle Erbe reicht weit in die Stadtentwicklung hinein. In der 
Fokusgruppe herrschte Konsens darüber, dass die Möglichkeit, die Stadt mitzugestalten für die 
Stadtgesellschaft wesentlich ist. Auch deshalb sollten partizipative Formate der Stadtplanung genutzt 
werden. Folgende Themen, die eines Diskurses bedürfen, traten zum Beispiel in der Fokusgruppe 
zutage: die Bebauung versus Nutzung als Freifläche weniger unbebauter Flächen in der Innenstadt, der 
Bedarf an PKW Stellplätzen versus eines Verhaltenswandels sowie die Gestaltung von Neubauten im 
historischen Kontext.  

Gemeinschaftsbildung und Selbstwahrnehmung 

Partizipative und zivilgesellschaftliche Prozesse der Stadtentwicklung werden zur Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls und zu einer positiveren Selbstwahrnehmung beitragen. Empfehlenswert wäre 
zum Beispiel eine nach innen gerichtet Kampagne zur Bewusstseinsbildung für das baukulturelle Erbe 
der Innenstadt.  

Weitere Lösungsansätze aus der Fokusgruppe für die städtische Gemeinschaftsbildung sind: eine 
Empfangsprogramm für Zuzügler oder Rückkehrer z.B. über Patenschaften; die aktive Einladung  
Jugendlicher zur gesellschaftlichen Teilhabe; die Einrichtung eines Gemeinschaftssaals für die 
Stadtbevölkerung.   

Nutzung des wirtschaftlichen Potentials 

Es bestand Konsens in der Fokusgruppe, dass die Entfaltung des Potentials des kulturellen Erbes für 
eine hohe Lebensqualität von einer hinreichenden lokalen Wirtschaftskraft abhängt. Dennoch wurde 
dem Kulturerbe ein Potential zugesprochen, als weicher Standortfaktor die Attraktivität zu steigern, 
sofern es in einem guten Zustand ist.  

Ziel sollte sein, die Region als gemeinsame Marke zu vermarkten, in der das Kulturerbe neben den 
landschaftlichen Reizen eine wesentliche Rolle spielt. Weitere Projekte zur Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit und des Tourismus sollten hierfür angestrebt werden. 
Reichenbach ist den Teilnehmenden der Fokusgruppe nach als ein Teil von Schlesien auch überregional 
zu vermarkten. Als eine Maßnahme der Tourismusförderung sollte die Reaktivierung des lokalen 
Hotels und eines Cafés am Marktplatz angestrebt werden. 

Mit Blick auf die Wirtschaftsförderung wurde die Anknüpfung an lokale Traditionen, wie der 
Glasforschung und Glaskunst und der Stadt der Bildung, vorgeschlagen. 

                                                           

8 Internationaler Bauorden Deutscher Zweig e.V./  Gemeinnützige Bauorden GmbH: Der Internationale 
Bauorden organisiert internationale Jugendbegegnungen, Friedensdienste und Hilfsprojekte in Europa und 
unterstützt soziale und gemeinnützige Einrichtungen durch Bau- und Renovierungsarbeiten. 
https://bauorden.eu/ 

https://bauorden.eu/
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Gelingt es, erfolgreich an das Narrativ der Stadt der Bildung für das Umland anzuknüpfen, können der 
lokalen Jugend Zukunftsperspektiven geboten und ihrer Abwanderung entgegengewirkt werden.  

Schließlich kann das Kulturerbe auch zur Anwerbung von Zuzüglern beitragen. Die Stadt sollte junge 
Zuzügler und Familien mit der hohen Lebensqualität werben, die die historische Kleinstadtstruktur 
bieten kann. Eine Stadt der Größe Reichenbachs sollte nicht versuchen, mit einer Stadt der Größe 
Dresdens zu konkurrieren. Stattdessen sollten durch das Stadtmarketing gezielt endogene, räumliche 
und soziokulturelle Potentiale betont und damit die Einzigartigkeit der Stadt hervorgehoben werden, 
auch wenn diese nicht immer dem Mainstream entsprechen mögen – Originalität ist im Trend. Vor 
allem in der jüngeren Generation haben sich Lebens-, Arbeits- und Konsummodelle in den 
vergangenen Jahren deutlich verändert – das Leben in einer kleinen, sozial wie räumlich kompakten 
Stadt, ohne Staus, Lärm und Smog, kann attraktiv sein. Der massive Ausbau mobilen Arbeitens in vielen 
Branchen seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 könnte einen Boom für periphere Klein- 
und Mittelstädte bedeuten. Für die Stadt Reichenbach kommt es darauf an, diesen Trend nicht zu 
verpassen und sich als Marke für potenzielle Zuzügler zu positionieren. Das baukulturelle Erbe der 
Stadt könnte dabei gepaart mit dem günstigen Lebenshaltungskosten und Immobilienpreisen sowie 
vorhandenen Freiräumen zur Verwirklichung eigener Träume und Ideen ein zentrales Argument 
darstellen.   

7 Anwendung in Reichenbach O.L. 

7.1 Adressaten und Zielstellung der strategischen Empfehlungen 

Die Stadt Reichenbach O.L. plant die Neuerarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts. Die 
Strategieempfehlungen aus dem Projekt REVIVAL! für die Stadt Reichenbach O.L. sollen in Form einer 
Ideensammlung eine von mehreren Grundlagen für das Stadtentwicklungskonzept bilden.  

Die Empfehlungen sollen in erster Linie der Stadtverwaltung als Arbeitsdokument dienen. Die Inhalte 
richten sich aber auch an die Einwohnerschaft und die sie vertretenden Stadträte, an alle an der lokalen 
Stadtplanung und Stadtentwicklung beteiligten Akteure wie Planer, Architekten und Behörden sowie 
an regionale Hochschulen und deren Lehrende und Studierende. 

7.2 Einordnung in vorhandene Strategieinstrumente 

Das zu erarbeitende Stadtentwicklungskonzept sollte sich unter anderem auf das kulturelle Erbe der 
Stadt und Region stützen. Es wurde aus der Fokusgruppe heraus explizit der Wunsch geäußert, dass 
die Identität der Stadt und ihre Geschichtszeugnisse auch im Zuge von Entwicklungsmaßnahmen 
bewahrt werden sollen. Von der Stadtverwaltung wurde außerdem die Bedeutung der engen 
Einbindung der Einwohnerschaft betont, damit die Stadt anhand der lokalen Bedarfe entwickelt 
werden kann. Dahingehend hat die Stadtverwaltung, nach eigener Auskunft, bereits eine Befragung 
der Akteure am Marktplatz durchgeführt. 

Die Liste der folgenden Dokumente beruht im Wesentlichen auf der Auskunft der Mitarbeiterinnen 
der Stadtverwaltung während des Partnerworkshops am 3. Dezember 2019. Es bestehen vielfach 
Bezüge zu den strategischen Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL!. 



 

25 
 

LEITBILD UND ZUKUNFTSSTRATEGIE REICHENBACH/O.L. 20309 von Dezember 2014 erstellt durch die 
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (ENO mbH)  

Das Dokument beschreibt die strategische Ausrichtung der angestrebten Stadtentwicklung und ist eine 
wichtige Grundlage für die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts. Es geht auf zahlreiche der 
Themen aus dem Fokusgruppengespräch ein und bietet Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der 
strategischen Empfehlungen aus dem Projekt REVIVAL! mit Fokus auf eine stärkere Berücksichtigung 
baukultureller Aspekte.  

Nutzungskonzept Schloss Krobnitz aus dem Jahr 2019, erstellt von der Zentrum für Kultur und 
Geschichte (ZKG) Projekt GbR  

Das Nutzungskonzept widmet sich der fachlichen Ausrichtung von Ausstellungen und Veranstaltungen 
im Schloss. Es wird eine museale Nutzung mit einer inhaltlichen Neuausrichtung favorisiert. 
Zielgruppen sollten dem Konzept nach Familien und Besucher aus dem Dreiländereck zwischen 
Deutschland, Polen und Tschechien sein. Dieser regionale Fokus ist in dem Konzept auch für in 
inhaltliche Ausrichtung empfohlen. 

Gutachten der Zukunftswerkstadt Lausitz „Flächenpotenziale in der Lausitz“10 vom 15. Februar 2019 
erstellt durch PETERSEN HARDRAHT PRUGGMAYER Rechtsanwälte Steuerberater in Zusammenarbeit 
mit KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH 

Das Gutachten ist eine Analyse der mit der Neuschaffung von Ersatzarbeitsplätzen im Zuge des 
Kohleausstiegs verbundenen Probleme und Chancen und bietet erste Lösungsansätze. Das Gutachten 
geht auf die aktuellen Aktivitäten der Stadt ein, an lokale Traditionen anzuknüpfen. Hierzu zählt eine 
Initiative für die lokale Berufsausbildung, die zunächst gemeinsam von der Grundschule und der  
Oberschule Reichenbach/O.L. mit der Handwerkskammer und dem Verein für Arbeitsmarkt- und 
Regionalentwicklung getragen wurde. Es gibt in dem Bereich auch grenzübergreifende Initiativen, wie 
Projekte der Oberschule Reichenbach/O.L. mit einer tschechischen Gemeinde und deren Schule zur 
Glasindustrie und Glasproduktion. Das Thema soll auch vom Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH 
in Lehrgängen in Schloss Krobnitz aufgegriffen werden.  

Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Görlitz-Zittau und dem IÖR: Modellvorhaben Land – 
Stadt Reichenbach 2030 

Vor dem Hintergrund des noch zu erarbeitenden Stadtentwicklungskonzepts, hat die Stadtverwaltung, 
über die Zusammenarbeit im Projekt REVIVAL! hinaus, eine Kooperation mit dem Interdisziplinären 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) mit dem Ziel initiiert, eine 
modellhafte Stadtentwicklung auf wissenschaftlicher Basis einzuleiten. Ziel ist es, durch die pilothafte 
Anwendung der Forschungen, lokale Wirtschaftskreise in Gang zu setzen, Steueraufkommen 

                                                           

9 https://www.reichenbach-
ol.de/reichenbachdok/dok/wreCrgwwo8RpP4mYk38DpmfAxXoQXT7ctST5icK3pNb3QtDECH/Zukunftsstrategie_
Reichenbach_2030.pdf [Zugriff 27.10.2020] 

10  https://zw-lausitz.de/fileadmin/user_upload/01-content/03-zukunftswerkstatt/02-
downloads/vollstaendig_190430_Gutachten_Flaechenpotenziale_Lausitz_ohne_Unterschrift.pdf [Zugriff 
27.10.2020] 

https://www.reichenbach-ol.de/reichenbachdok/dok/wreCrgwwo8RpP4mYk38DpmfAxXoQXT7ctST5icK3pNb3QtDECH/Zukunftsstrategie_Reichenbach_2030.pdf
https://www.reichenbach-ol.de/reichenbachdok/dok/wreCrgwwo8RpP4mYk38DpmfAxXoQXT7ctST5icK3pNb3QtDECH/Zukunftsstrategie_Reichenbach_2030.pdf
https://www.reichenbach-ol.de/reichenbachdok/dok/wreCrgwwo8RpP4mYk38DpmfAxXoQXT7ctST5icK3pNb3QtDECH/Zukunftsstrategie_Reichenbach_2030.pdf
https://zw-lausitz.de/fileadmin/user_upload/01-content/03-zukunftswerkstatt/02-downloads/vollstaendig_190430_Gutachten_Flaechenpotenziale_Lausitz_ohne_Unterschrift.pdf
https://zw-lausitz.de/fileadmin/user_upload/01-content/03-zukunftswerkstatt/02-downloads/vollstaendig_190430_Gutachten_Flaechenpotenziale_Lausitz_ohne_Unterschrift.pdf
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generieren und somit auch lokale Arbeitsplätze zu schaffen und schließlich die Ortsverbundenheit zu 
stärken. Geplante Schlüsselvorhaben der Kooperation sind:  

Schloss Krobnitz; das Haus der Heimat (Begegnungsort der Vertriebenen in Sachsen); der 
Reichenbacher Hof (ehemaliges Hotel); der Bahnhof Reichenbach (Koordinierungsstelle des 
Modellvorhabens); das Mengelsdorfer Labor – MeLab. 

Die GEDES Gemeinnützige Forschungsgesellschaft für dezentrale Energiesysteme e.V plant 
Projektforschung zu den Themen Energieerzeugung und -nutzung sowie Landwirtschaft im Kontext mit 
Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, wie etwa ein autonomer Shuttlebus und digitale 
Feldbewirtschaftung. Das Vorhaben ist in der Phase der Fördermittelakquise. 
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1 Das Projekt REVIVAL!  

Im deutsch-polnischen Projekt REVIVAL! – Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien 
und Sachsen widmen sich zehn Klein- und Mittelstädte in Südwestpolen und Ostsachsen mit 
Unterstützung dreier Forschungseinrichtungen der Stärkung ihrer baukulturell wertvollen Innenstädte. 
Das Projekt des Gesamtwerts von 1 032 906 Euro wird im Rahmen des Kooperationsprogramms 
INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mit 877 544 Euro zu 85% durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung gefördert. Die Projektlaufzeit ist von Oktober 2018 bis Dezember 2020. 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), koordiniert das Projekt als Lead Partner.  
Gemeinsam mit der TU Dresden (IHI Zittau), welche als zweiter wissenschaftlicher Partner auf 
deutscher Seite das Projekt begleitet, betreibt das IÖR das in Görlitz ansässige Interdisziplinäre 
Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS). Darüber hinaus ist auf polnischer 
Seite das Institut für territoriale Entwicklung (Instytut Rozwoju Terytorialnego - IRT) der Woiwodschaft 
Niederschlesien als dritter wissenschaftlicher Partner in das Projekt eingebunden. Die kommunalen 
Partner sind: Görlitz – vertreten durch die Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH – Bautzen, Zittau und 
Reichenbach O.L. in Ostsachsen sowie die polnischen Städte (deutsche Ortsnamen in Klammern) 
Bolesławiec (Bunzlau), Gryfów Śląski (Greiffenberg), Kamienna Góra (Landeshut), Chełmsko Śląskie 
(Schömberg) – vertreten durch die Gemeinde Lubawka (Liebau) – und Lubomierz (Liebenthal) in 
westlichen Teilen der Wojewodschaft Niederschlesien sowie Żary (Sorau) in der Wojewodschaft Lebus. 

Die Partnerstädte des Projekts liegen im Fördergebiet des Programms INTERREG Polen-Sachsen 2014-
2020. Das Gebiet ist in weiten Teilen geprägt von einer Vielzahl von Klein- und Mittelstädten 
mittelalterlichen Ursprungs, die in ihrer geschichtlichen Entwicklung, der Stadtstruktur, dem 
baukulturellen Erbe, aber auch der demographischen und sozioökonomischen Entwicklung ähnliche 
Potenziale und Herausforderungen aufweisen. Mit einer eher peripheren Lage zwischen den 
Ballungszentren Dresden und Wrocław sind die Klein- und Mittelstädte, wenn auch in 
unterschiedlichem Maße, besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt REVIVAL! 
begegnet den regionalen Herausforderungen, indem es auf das baukulturelle Erbe der historischen 
Städtelandschaft als gemeinsames Potential setzt. Durch den Erhalt des Kulturerbes und die Belebung 
der historischen Zentren zielt das Projekt darauf ab, zu einer nachhaltigen Entwicklung und hohen 
Lebensqualität in der deutsch-polnischen Grenzregion beizutragen. Die innerhalb eines strukturierten, 
grenzübergreifenden Erfahrungsaustausches umgesetzten Projektmaßnahmen reichen von individuell  
von den Partnerstädten realisierten Revitalisierungsmaßnahmen in den Innenstädten über 
grenzübergreifende Aktivitäten zur Erschließung und Vermittlung des gemeinsamen Kulturerbes bis 
hin zu wissenschaftlicher Forschung und Transferleistungen in die Praxis, zu denen dieses Dokument 
zählt. 

Mit diesem Ansatz wurde REVIVAL! im Wettbewerb "Kooperation ohne Grenzen" vom 
Bundesministerium des Innern (BMI) und dem Ministerium für Investition und wirtschaftliche 
Entwicklung der Republik Polen (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, MIiR) als Flaggschiffprojekt zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Zukunftskonzepts 2030 für den deutsch-polnischen 
Verflechtungsraum ausgezeichnet (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Weitere Informationen zum Projekt REVIVAL! finden sich auf der 
Homepage: http://revival.ioer.eu 

  

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
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Lage der Partnerstädte des Projekts REVIVAL! im Fördergebiet INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020.  
Quelle: REVIVAL! auf Grundlage von OpenStreetMap 

2 Ziel, Adressaten und Erarbeitung der Strategieempfehlungen  

Die vorliegenden Strategieempfehlungen bündeln die im Projekt REVIVAL! gewonnen Antworten auf 
die Frage, welchen Beitrag das kulturelle Erbe zu einer hohen Lebensqualität und nachhaltigen 
Entwicklung der grenzübergreifenden Region und ihrer historischen Städtelandschaft leisten kann. Ziel 
der Empfehlungen ist es, zur Aktivierung dieses Potentials beizutragen.  

Die Empfehlungen richten sich an kommunale, regionale und europäische Stakeholder der Stadt- und 
Regionalentwicklung. 

Die Strategieempfehlungen wurden von den drei wissenschaftlichen Projektpartnern gemeinsam mit 
den Partnerstädten im Rahmen des Projekts erarbeitet. Sie basieren auf den Erkenntnissen der 
wissenschaftlichen Projektarbeit. Diese beinhaltete Literaturrecherchen und die Konsultation von 
Experten aus den Bereichen Lebensqualitätsforschung, Klein- und Mittelstadtforschung sowie 
Kulturerbeerhalt und Stadterneuerung. Auf Grundlage der theoretischen Forschung wurden im ersten 
Jahr der Projektlaufzeit fünf Thesen erarbeitet (siehe 3.1), welchen Beitrag das baukulturelle Erbe im 
Idealfall zur Lebensqualität und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Die Thesen wurden 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 in den Partnerstädten zur Diskussion gestellt. Um 
herauszufinden, welchen Beitrag die historischen Innenstädte mit ihrem Kulturerbe tatsächlich in den 
einzelnen Partnerstädten leisten oder leisten könnten, führten die deutschen und polnischen 
Forscherteams getrennt insgesamt zehn Fokusgruppenworkshops mit VertreterInnen der 
Stadtgesellschaft durch. Die halbtägigen Veranstaltungen folgten einer einheitlichen Methodologie, 
die – was die Zusammensetzung der Gruppe und den Ablauf betrifft – mit einiger Flexibilität an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst wurde. Die Fokusgruppen umfassten mit den VertreterInnen der 
am Projekt beteiligten Stadtverwaltungen und der moderierenden Forschungseinrichtung ca. 15 
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Personen. Die Städte luden unter anderem Mitglieder der Stadträte und Bürgermeister, Vorsitzende 
verschiedener Vereine sowie Händler, VertreterInnen von Bildungseinrichtungen und Stadtmarketing 
oder auch ehrenamtlich in der Stadtentwicklung engagierte Personen zu den Fokusgruppen. Die 
Teilnehmenden nahmen eine grobe Hierarchisierung der Thesen zum Potential des baukulturellen 
Erbes in Bezug auf ihre Relevanz für die jeweilige Stadt vor (s. Abbildung Netzdiagramm in Abschnitt 
3.2). Anhand eines Schwarzplans der Innenstädte verorteten sie daraufhin Potentiale und 
Herausforderungen der städtischen Lebensqualität (siehe Abbildung „Annotierter Schwarzplan der 
Zittauer Altstadt“ in Abschnitt 5.1). Dies diente sowohl als Grundlage für eine gemeinsame 
Ortsbesichtigung als auch für eine abschließende Diskussionsrunde, zu der Frage wie die lokalen 
Rahmenbedingungen beeinflusst werden müssten, um das baukulturelle Erbe optimal für die 
Steigerung der städtischen Lebensqualität zu nutzen.  

Darüber hinaus flossen Ergebnisse der folgenden zwei weiteren Workshops in die 
Strategieempfehlungen ein: Ein vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
ausgerichteter Expertenworkshop mit VertreternInnen der nationalen Ministerien für Stadtplanung 
und Raumentwicklung sowie nachgeordneten Behörden beider Länder im November 2019 war Teil der 
Auszeichnung des Projekts REVIVAL! als Flaggschiffprojekt im deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
(siehe Kapitel 1). Auch hier wurde diskutiert, wie die Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten im 
deutsch-polnischen Verflechtungsraum unter Nutzung des baukulturellen Erbes weiter erhöht werden 
kann und welche Rolle dabei die nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland und Polen spielt. 
Im Dezember 2019 erfolgten außerdem eine Befragung der Partnerstädte und eine gemeinsame 
Diskussion zu den Inhalten der Strategieempfehlungen im Rahmen des vierten Partnerworkshops in 
Bautzen, an dem alle Projektpartner beteiligt waren. Der Entwurf dieses Dokuments wurde schließlich 
am 30. November 2020 mit der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und den 
wissenschaftlichen Partnern vom IÖR und  der TU Dresden (IHI Zittau) diskutiert. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PROJEKTGEBIET 

3 Ausgangslage im Projektgebiet und Handlungsbedarfe 

Trotz der zentraleuropäischen Lage des Projektgebiets handelt es sich aufgrund der Distanz zu 
Großstädten und einer historisch bedingten relativen Wirtschaftsschwäche um eine eher peripher 
gelegene Region, die dem Strukturwandel in besonderem Maße ausgesetzt ist. Die historischen 
Innenstädte drohen trotz Erfolgen bei der Modernisierung der Infrastruktur und des Gebäudebestands 
ihre traditionelle Versorgungsfunktion für Stadt und Umland als Ort von Kultur, Handel und Begegnung 
zu verlieren. Der Verlust städtischer Funktionen und Suburbanisierungsprozesse führen zu 
Leerständen von Wohn- und Geschäftsgebäuden in den Altstädten und stellen eine Bedrohung für die 
historische Bausubstanz dar. Bei einer zunehmenden Bedeutung weicher Faktoren wie dem 
Freizeitwert, dem kulturellen Angebot und dem Stadtimage bei der Ortswahl für Wohnen und 
Unternehmensansiedlungen stellt dieser Trend einen Standortnachteil dar. Andererseits führt die 
zunehmende Überlastung der Agglomerationen, wie in diesem Falle um Dresden und Wrocław, mit 
angespannten Wohnungsmärkten und zunehmenden Umwelt- und Verkehrsproblemen zu einem 
wieder erwachenden Interesse an Klein- und Mittelstädten und birgt Chancen für das Projektgebiet. 
Die Partnerstädte von REVIVAL! bieten mit ihrem reichen Raumangebot in kompakten, historischen 
Strukturen und ihrem attraktiven baukulturellen Erbe ein großes Potential für eine Renaissance im 
Zuge europaweit verstärkter (Re)urbanisierungsprozesse. 
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3.1 Der potentielle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Die folgenden fünf Thesen beschreiben den möglichen Beitrag des baukulturellen Erbes zur 
Lebensqualität historischer Klein- und Mittelstädte in peripheren Lagen, wie er im Zuge von 
Literaturrecherchen und Expertenkonsultationen im Rahmen des Projekts REVIVAL! identifiziert 
wurde. Ob dieses Potential in der Praxis vollumfänglich vorhanden ist und genutzt wird hängt von den 
lokalen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Die fünf Thesen wurden in den Fokusgruppen 
der einzelnen Partnerstädte des Projekts zur Diskussion gestellt und mit ortsspezifischen 
Informationen untersetzt. 

I. Identität und Wesen der Stadt: Das baukulturelle Erbe macht die Stadt einzigartig und trägt zum 
Heimatgefühl der BewohnerInnen bei. 

II. Gesellschaft: Die StadtbewohnerInnen sind stolz auf das baukulturelle Erbe und es verbindet sie. Sie 
engagieren sich aktiv für seine Erhaltung und Nutzung. 

III. Bausubstanz, Stadtstruktur und öffentlicher Raum: Das historische Stadtzentrum spielt eine 
bedeutende Rolle im Alltagsleben der StadtbewohnerInnen. Im Stadtzentrum befinden sich die 
wichtigsten sozialen, kulturellen und religiösen Einrichtungen, die Stadtverwaltung und der 
Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es attraktive Wohn- und Arbeitsstätten sowie öffentliche Räume. 

IV. Dienstleistungen: Das baukulturelle Erbe bietet StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen kulturelle 
Angebote sowie Freizeit- und Bildungsaktivitäten, die oft an lokale Traditionen und Feste anknüpfen. 

V. Wirtschaft: Das baukulturelle Erbe spielt eine bedeutende Rolle für die lokale Wirtschaft, indem es 
Arbeitsplätze in den Bereichen Handwerk und Bau sowie Tourismus und Veranstaltungen bietet. Es 
hilft, Unternehmen und Investitionen zu gewinnen. 

3.2 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zu Lebensqualität und nachhaltiger Stadt- und 
Regionalentwicklung im Projektgebiet 

Bei der Diskussion der Thesen in den Partnerstädten von REVIVAL! und einer groben Hierarchisierung 
der Thesen durch die FokusgruppenteilnehmerInnen entstand folgendes Stimmungsbild: 

Am bedeutendsten wurden in den meisten Fokusgruppengesprächen die Thesen 1 und 2 mit ihrer 
psychologischen und sozialen Dimension eingestuft.  

Es wurde grundsätzlich bestätigt, dass das baukulturelle Erbe, neben anderen Faktoren wie z.B. dem 
Naturerbe der landschaftlich attraktiven Region, einen wichtigen Beitrag zum Wesen der Stadt und 
zum Heimatgefühl der BewohnerInnen leisten kann. Dabei wurden nicht nur sinnlich wahrnehmbare 
Aspekte wie Schönheit der Architektur und die spezifische Atmosphäre der historischen Innenstädte 
als wichtig bewertet sondern insbesondere auch das lokale immaterielle Erbe, vermittelt durch 
Traditionen und Narrative. Die Bedeutung des städtischen Kulturerbes als Anker biographischer und 
kollektiver Erinnerung wurde ebenso hervorgehoben wie die identitätsstiftende Funktion lebendiger 
Handwerkstraditionen. Anderseits wurde deutlich, dass ein Bauerbe in schlechtem Zustand ein 
Empfinden gesellschaftlichen Scheiterns versinnbildlichen und negative Dynamiken verstärken kann. 
Ein guter baulicher Zustand und die Nutzbarkeit der historischen Bausubstanz sind somit zwei 
Voraussetzungen, um emotionale Bedürfnisse der StadtbewohnerInnen zu befriedigen und 
Wertschätzung und Stolz hervorzurufen. 
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Netzdiagramm: Bewertung der lokalen Relevanz der fünf Thesen in den Fokusgruppen der Partnerstädte: 
0 – keine, 1 – geringe, 2 – mittlere, 3 – relativ hohe, 4 – hohe Relevanz der These  
Quelle: REVIVAL!  

Auch die Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt, der im Zentrum der zweiten These steht, wurde 
grundsätzlich bestätigt. Es gibt in den Partnerstädten mehrere Beispiele, in denen der 
zivilgesellschaftliche Einsatz für die Altstädte stark gemeinschaftsbildend wirkte. Jedoch wurde häufig 
bemängelt, dass der Einsatz für den Erhalt und die Nutzung des baukulturellen Erbes in der Regel an 
Einzelpersonen hänge und ein gemeinschaftliches Engagement aktuell stärker gefördert werden 
müsse. Dies könne auch zur Stärkung des städtischen Gemeinschaftsgefühls beitragen, welches in 
mehreren Partnerstädten als zu wenig ausgeprägt bewertet wurde. Ein wichtiger geschichtlicher 
Hintergrund, der sich bis heute im Projektgebiet, besonders aber in den polnischen Städten, auf 
Ortsverbundenheit und Lokalstolz der BewohnerInnen und ihren Einsatz für das Kulturerbe auswirkt, 
sind die Umsiedlungen, die infolge der Verschiebung der deutsch-polnischen Grenze nach dem 2. WK 
in dieser Region durchgeführt wurden. Darüber hinaus scheint für das Projektgebiet und seine 
Stadtgesellschaften eine teils negative Selbstwahrnehmung symptomatisch, die sich in Teilen mit der 
Außenwahrnehmung der strukturschwachen Region deckt. Es wurde bestätigt, dass das Kulturerbe 
einen noch größeren Beitrag zur lokalen und regionalen Identifikation der Bevölkerung leisten könnte. 
In diesem Zusammenhang wurde vielfach auf den Bedarf einer stärkeren lokalen Geschichtsbildung 
gerade für jüngere Generationen hingewiesen. 

Inwieweit die historischen Innenstädte ihre traditionelle Funktion als Versorgungszentrum für Stadt 
und Umland weiterhin erfüllen (These III), wurde von Stadt zu Stadt unterschiedlich bewertet. Dies 
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hängt offenbar stark mit der Betroffenheit der Städte vom Strukturwandel ab, was wiederum mit 
Stadtgröße, geographischer Lage und Wirtschaftskraft zusammenhängt. Suburbanisierungsprozesse 
wurden allerorts als Bedrohung für die Funktionsvielfalt der Innenstädte genannt. Davon unabhängig 
wurde allen Altstädten eine große symbolische Bedeutung als Herz der Städte bestätigt. Häufig wurde 
der Bedarf hervorgehoben, die Aufenthaltsqualität der Innenstädte und ihre Funktion als 
Kommunikationsräume zu verbessern. Hierfür sind physische, ökonomische aber auch psychologische 
Barrieren zu reduzieren. Dazu zählt es, die physische und intellektuelle Erschließung der Innenstädte 
und ihres Kulturerbes zu verbessern. Mehrfach wurde in den Fokusgruppengesprächen der Wunsch 
nach einer stärker partizipativen Stadtentwicklung geäußert. Zum Beispiel wurde die partizipative 
Erarbeitung einer städtischen Entwicklungsvision wiederholt vorgeschlagen.  

In Partnerstädten beider Länder trat ein Spannungsfeld zutage zwischen dem Bedarf an effektiven und 
für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren denkmalpflegerischen Auflagen zum Schutz der historischen 
Bausubstanz und der jeweils charakteristischen Altstadtatmosphäre einerseits und andererseits dem 
Modernisierungsdruck der Bestandsbauten sowie dem Bedarf an Neubauten. 

Anhand der vierten These wurde in den Fokusgruppen das Dienstleistungsangebot der Innenstädte 
und dessen Nutzung diskutiert. Theoretisch haben das baukulturelle Erbe und das damit assoziierte 
immaterielle Erbe ein großes Potential, einen Beitrag zum Angebot an Freizeit- und Bildungsaktivitäten 
für alle Einkommens- und Altersgruppen zu leisten. In der gegenwärtigen städtischen Alltagspraxis  
wurde dieser Beitrag von den TeilnehmernInnen der Fokusgruppen eher mittelmäßig eingestuft. 
Teilweise scheint das Kulturerbe der Altstädte in diesem Sinne noch zu wenig erschlossen. Gleichzeitig 
wurde in einigen Städten die Gefahr einer zu starken Ausrichtung auf touristische Vermarktung, vorbei 
an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, deutlich. Alle Innenstädte schöpfen aus dem 
Freizeitpotential jedoch mehrfach im Jahr, wenn die Altstädte als Raum und Kulisse für Stadtfeste 
dienen.  

Am geringsten wurde in den meisten Fokusgruppengesprächen der direkte wirtschaftliche Nutzen des 
baukulturellen Erbes (These V) bewertet. Der Beitrag durch Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
oder auch im Bauwesen wurde meist als marginal eingestuft. Häufig wurde im Gegenteil die finanzielle 
Belastung für kommunale und private Denkmaleigentümer hervorgehoben, die der Erhalt der 
historischen Bausubstanz mit sich bringt. Dennoch war man sich einig, dass das Kulturerbe als weicher 
Standortfaktor die Attraktivität der Stadt wesentlich steigert oder steigern könnte. Eine bessere 
Vermarktung der Städte und der Region sowie eine weitere Tourismusförderung wurden als 
Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang identifiziert.  

4 Strategische Empfehlungen für die Entwicklung der historischen Städtelandschaft 

Die strategischen Empfehlungen dieses Kapitels beziehen sich auf das gesamte Projektgebiet, d.h. auf 
die für alle Partnerstädte identifizierten Handlungsbedarfe. Den in 4.2 genannten Strategischen Zielen 
sind in 4.3 erste Lösungsansätze zugeordnet, die sich aus den im Rahmen des Projekts REVIVAL! 
gewonnenen Erkenntnissen ableiten. Diese werden in 4.5 schließlich in den Kontext bereits 
vorhandener Strategiedokumente gestellt. Ortsspezifische Empfehlungen für die Stadt Zittau finden 
sich darüber hinausgehend in den kommunalen Strategieempfehlungen der Kapitel 5-7. 
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4.1 Vision Statement für das Projektgebiet und seine historischen Klein- und Mittelstädte 

 

4.2 Strategische Ziele 

Auf kommunaler Ebene gilt es, durch die Revitalisierung der historischen Innenstädte die städtische 
Lebensqualität zu steigern. Hierfür wurden die folgenden drei sich auf einander beziehenden 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

               

 

 

Auf regionaler Ebene gilt es, auch grenzübergreifend das Potential des gemeinsamen Kulturerbes in 
den historischen Innenstädten für eine nachhaltige Raumentwicklung und hohe regionale 
Lebensqualität zu nutzen. Hierfür wurden die folgenden drei, sich auf einander beziehende 
Handlungsbereiche identifiziert und als übergeordnete strategische Ziele formuliert: 

 

 

Das gebaute und immaterielle Kulturerbe der historischen Innenstädte im Projektgebiet 
trägt bestmöglich zu einer hohen Lebensqualität der BewohnerInnen bei. Die Klein- und 
Mittelstädte  zeichnen sich durch eine aktive und engagierte Zivilgesellschaft aus und 

verfügen über attraktive, funktionsgemischte Stadtkerne. Grenzübergreifend bilden sie 
eine gut vernetzte, vitale Städtelandschaft. 

 

Erschließung und 
Aneignung des 
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Entwicklung des 
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Sozial und räumlich 
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regionalen Produkten 
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Raumstruktur 
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4.3 Lösungsansätze auf kommunaler Ebene  

Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder innerhalb der einzelnen Städte. 

Schutz, Erhalt und Entwicklung des baukulturellen Erbes 

Der Schutz, der Erhalt und die Entwicklung des Kulturerbes sind  Voraussetzung dafür, dass diese nicht 
erneuerbare Ressource den  aufgezeigten potentiellen Beitrag zur städtischen Lebensqualität leisten 
kann. Die folgenden Lösungsansätze beziehen sich in erste Linie auf die bedarfs- und denkmalgerechte 
Erhaltung und Entwicklung des Baubestands der Innenstädte. Dabei ist jedoch das damit assoziierte 
immaterielle Erbe zu berücksichtigen. Sanierungen, Restaurierungen, Modernisierungen und 
Neubautätigkeiten sollten auf denkmalgerechte Nutzungen abzielen, die sowohl dem 
gesellschaftlichem Bedarf und dem baulichen Bestand gerecht werden, als auch nach Möglichkeit 
traditionelle Nutzungen und ggf. bewegliche Kulturgüter integrieren.  

Die Bedeutung einer guten Vermittlung denkmalpflegerischer Auflagen wird deutlich am 
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch der StadtbewohnerInnen nach dem Erhalt der historischen 
Bausubstanz und der authentischen Altstadtatmosphäre einerseits und einem großen 
Modernisierungsdruck andererseits. Von den Projektpartnern wurde sowohl der Wunsch nach einem 
konsequenten Schutz der historischen Gebäude und des Stadtbildes, u.a. durch Gestaltungsauflagen 
für Neubauten, als auch nach einer flexibleren Genehmigung temporärer und reversibler 
Interventionen an Einzeldenkmalen und im öffentlichen Raum der historischen Innenstädte artikuliert. 
Zielführende Kompromisse bedürfen unter anderem einer engen und bürgernahen Kooperation der 
Denkmalpflege- und Stadtentwicklungsbehörden. Eine professionelle Beratung von 
Denkmaleigentümern und Investoren bei Baumaßnahmen setzt voraus, dass die Stadtverwaltungen in 
der Lage sind, personelle und fachliche Kapazitäten hierfür bereit zu stellen.  

Um die kommunalen und privaten Eigentümer der Denkmale und anderer schützenswerter 
Bestandsbauten zu deren Erhalt und Entwicklung zu befähigen,  bedarf es Förderinstrumente mit 
geringeren bürokratischen Hürden.  

Darüber hinaus wurde in den Partnerstädten der Wunsch nach einer  Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements für Denkmalpflege und Stadtentwicklung artikuliert. Hierfür 
sollte neben der Nutzung von Bürgerbeteiligungsformaten auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Vereinen, engagierten Bürgern und Bildungseinrichtungen gestärkt werden. 

Erschließung und Aneignung des Kulturerbes 

Das Potential des Kulturerbes zur Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen hängt von 
seiner physischen und intellektuellen Zugänglichkeit für die lokale Bevölkerung ab. Der folgende 
Abschnitt zeigt daher Lösungsansätze für die Erschließung und Aneignung der historischen Innenstädte 
und ihres Kulturerbes auf. 

Die Gewährleistung der physischen Zugänglichkeit umfasst die Verbesserung der Erschließung der 
Innenstädte durch öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Eine 
besondere Herausforderung in den Altstädten ist dabei, die Bedürfnisse des privaten, motorisierten 
Verkehrs mit denen von Fußgängern und Fahrradfahrern zu vereinbaren. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel aber auch auf den Wunsch, die Altstädte familiengerecht zu gestalten, 
erscheint die Gewährleistung von Barrierefreiheit besonders für Senioren und Familien im 
Baubestand und im Stadtraum eine Herausforderung. 
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Die Gewährleistung einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen ist eine Voraussetzung 
für die sozialintegrative Wirkung der Innenstädte. In diesem Zusammenhang wurde in den 
Partnerstädten zum Beispiel der Bedarf an funktionsgerechten Stadtmöbeln, der Beleuchtung der 
Innenstädte und ihrer Denkmale sowie an Kinderspielplätzen deutlich. Darüber hinaus wurde der 
Freizeit- und Erholungswert erschlossener Grünanlagen und Gewässer der historischen Innenstädte 
hervorgehoben.  

Es ist außerdem wichtig, ein  ausgewogenes Kultur- und Dienstleistungsangebot in den historischen 
Innenstädten bereitzustellen, welches sowohl die touristische Entwicklung als auch die Interessen 
und (finanziellen) Möglichkeiten der BewohnerInnen berücksichtigt. 

Hervorgehoben sei auch die wichtige Rolle der Stadtverwaltungen und zivilgesellschaftlichen Akteure 
für die Belebung der Innenstädte durch die Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen wie Feste und 
Kulturevents in den Innenstädten. In diesem Zusammenhang wurde in den Partnerstädten wiederholt 
der Wunsch nach einer Flexibilisierung der Genehmigung temporärer Nutzungen im Stadtraum und 
in Leerstandsimmobilien geäußert. Es scheint außerdem ein Bedarf zu bestehen, rechtliche und 
administrative Hürden für die Nutzung des Stadtraums zu mindern, um die Belebung der Innenstädte 
ganzjährig und durch alle BewohnerInnen und BesucherInnen gewährleisten zu können. 

Ein wesentliches und weiter ausbaufähiges Handlungsfeld ist die Vermittlung des Kulturerbes der 
Innenstädte. Hierzu zählt u.a. das Informationsangebot im Stadtraum und seinen Denkmalen. Das 
Angebot sollte nach Möglichkeit mehrsprachig sein (Deutsch, Englisch, Polnisch). Ein besonderer 
Bedarf an geschichtlicher und kultureller Bildungsarbeit für junge Generationen kam im Projektgebiet 
zum Ausdruck. Dieser Bedarf sollte in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen und 
Vereinen im Vermittlungsangebot zum Kulturerbe besonders berücksichtigt werden.  

Lokalen Narrativen wurde in mehreren Partnerstädten eine  sozialintegrative Funktion und förderliche 
Wirkung auf das zivilgesellschaftliche Engagement für die Stadtentwicklung  zugesprochen. Die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung lokaler Narrative sollte daher ein Handlungsfeld der 
Stadtentwicklung sein. 

Schließlich kann die Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung für das Kulturerbe und zu seiner Aneignung leisten. 

Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung 

Mit einer sozial und räumlich inklusiven Stadtentwicklung ist sowohl die aktive Einbindung der lokalen 
Bevölkerung und unterschiedlicher Interessengruppen gemeint, als auch eine räumlich integrative 
Herangehensweise. Dies fördert nicht nur zivilgesellschaftliches Engagement sondern scheint auch 
zielführend, um Nutzungs- und Interessenkonflikte in den historischen Innenstädten zu bewältigen, 
die mit der Funktionsvielfalt und den baulichen Gegebenheiten einhergehen. 

Eine räumlich inklusive Stadtentwicklung zielt auf die Belebung der Innenstädte und die Stärkung ihrer 
Versorgungsfunktion für Stadt und Umland ab. Dies setzt voraus, Suburbanisierungsprozessen 
entgegen zu steuern, um die Funktionsvielfalt der Innenstädte zu stärken und die landschaftliche 
Integrität des Umlands zu schützen. Zur Umsetzung dieser Forderungen sollten die formellen und 
informellen Instrumente der Stadt- und Regionalplanung genutzt werden. Hierzu zählen zum einen die 
kommunale Bauleitplanung, im Rahmen derer Neubautätigkeiten gesteuert und begrenzt werden 
können. Damit eine solche Begrenzung nicht zur Behinderung des Entwicklungspotenzials der 
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jeweiligen Kommune wird, sollten etwa Programme zur (Innen-)Stadtentwicklung genutzt werden (in 
Deutschland z.B. die Programme der Städtebauförderung). 

In mehreren Partnerstädten des Projekts REVIVAL! wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam mit der 
Stadtbevölkerung eine Stadtentwicklungsvision zu erarbeiten. Eine solche sollte die Potentiale des 
baukulturellen Erbes und des damit verbundenen immateriellen Erbes in den Blick nehmen, um so 
neben technischen und wirtschaftlichen Belangen stärker funktionale, soziale und emotionale 
Bedürfnisse in den Fokus zu rücken. Ein zentrales Ziel wäre der Erhalt des Genius Loci, d.h. der lokalen 
baulichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten und Atmosphäre. Teil des Erarbeitungsprozesses 
wäre ein öffentlicher Diskurs über das „gute Leben“ in der Stadt. In diesem würden Nutzungskonflikte 
adressiert, wie etwa der Wunsch nach einer belebten Innenstadt, die allen Bevölkerungsgruppen als 
Kommunikationsraum dient, und die gleichzeitig dem Ruhebedürfnis der Anwohner gerecht wird. Das 
Ziel sollte sein, einen Kompromiss auszuhandeln, der die gegensätzlichen Interessen berücksichtigt 
und auf ein ausgewogenes, innerstädtisches Angebot für verschiedene Nutzergruppen jeden Alters 
und für Familien abzielt. In den Partnerstädten wurde die Bedeutung transparenter 
Stadtentwicklungsprozesse hervorgehoben, die auch junge StadtbewohnerInnen einbinden. 

Schließlich sei die Bedeutung des Stadtmarketings betont. Es sollte die Vorzüge der klein- und 
mittelstädtischen Lebensqualität, zu der auch das Kulturerbe der Innenstädte wesentlich beiträgt, 
hervorheben. 

4.4 Lösungsansätze auf regionaler Ebene  

Die hier folgenden Lösungsansätze beziehen sich auf Handlungsfelder, die ein gemeinsames Agieren 
der Städte und anderer Akteure der Raumentwicklung voraussetzen. 

Verbesserung der Außen- und Selbstwahrnehmung  

Um das Image der Region und ihrer Städte sowie die Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu 
verbessern, müsste man die lokalen und regionalen Qualitäten stärker nach innen und außen 
kommunizieren. Hierbei sollte das Kulturerbe als ein Baustein der spezifischen regionalen 
Lebensqualität hervorgehoben werden. Dies kann dazu beitragen, nicht nur Touristen und Zuzügler, 
darunter insbesondere Familien, zu werben, sondern auch die Ortsbindung und kulturelle 
Identifikation und somit den sozialen Zusammenhalt in der Region zu fördern. 

Förderung von Tourismus und regionalen Produkten 

Eine gemeinsame Bewerbung und Vermarktung der kulturellen Vielfalt der Region – des gebauten 
und immateriellen Kulturerbes – neben der landschaftlichen Attraktivität wird sich positiv auf die 
Außen- und Selbstwahrnehmung auswirken. Es ist aber auch eine wirtschaftsrelevante Maßnahme zur 
Förderung von Tourismus, wozu auch die Entwicklung gemeinsamer  touristischer Angebote gehört. 
Im Dreiländereck sollte die gemeinsame touristische Vermarktung sich auch auf die ähnlich geprägte, 
angrenzende tschechische Region erstrecken. Im Rahmen des Projekts REVIVAL! hätte zum Beispiel ein 
gemeinsames Geocaching Spiel entstehen sollen, welches aufgrund der pandemischen 
Einschränkungen im Jahr 2020 als interaktives Projektvideo in den virtuellen Raum verlegt werden 
musste.  

Zur Stärkung der Handwerkstraditionen ist darüber hinaus die Bedeutung einer grenzübergreifenden 
Vermarktung regionaler Produkte hervorzuheben, die mit lokalen Maßnahmen zur Förderung des 
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(Kunst-)Handwerks ergänzt werden sollte. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit 
verwiesen, Handwerksbetriebe in leerstehenden Innenstadtimmobilien anzusiedeln, wie es durch den 
Projektpartner Bautzen im Rahmen des Projekts REVIVAL! verfolgt wurde. Auch die  
grenzübergreifende Marktveranstaltungsreihe des Projekts lieferte einen initialen  Beitrag zur 
Förderung regionaler Produzenten, der weiterverfolgt werden sollte. 

Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur 

Die Lösungsansätze auf kommunaler Ebene, die auf die Revitalisierung der historischen Zentren der 
Klein- und Mittelstädte abzielen, tragen auch zur Stärkung der polyzentrischen Raumstruktur der 
Region bei. Dies muss als Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung gewertet werden, da 
dadurch kulturelle, ökonomische und ökologische Ressourcen geschützt und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gefördert werden. Folgende zusätzliche Lösungsansätze zur Stärkung der 
grenzübergreifenden Städtelandschaft sollen genannt werden:  

Die grenzübergreifende Region bedarf einer koordinierten Regionalplanung. Als gemeinsame 
raumplanerische Vision kann das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum 
2030 dienen (siehe 4.5). Zur Koordinierung der kommunalen Planung sowie zur teilräumlichen 
Ausgestaltung der Vorgaben der Landesplanung, spielt die Regionalplanung in Sachsen eine wichtige 
Rolle. In Polen ist die Regelungskraft des Regionalplans (Raumordnungsplan der Woiwodschaft) 
deutlich schwächer ausgeprägt.    

Schwerpunkt der Regionalplanung sollte der Erhalt der Vitalität und die Stärkung der 
Versorgungsfunktion der Klein- und Mittelstädte für die Bevölkerung von Stadt und Umland sein. 
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Schutz der Funktionsvielfalt der Innenstädte und der 
umliegenden Landschaft vor Suburbanisierungsprozessen. 

Mit Blick auf die (über)regionale und grenzübergreifende Erschließung des gemeinsamen Kulturerbes 
ist die Verbesserung der Verkehrsanbindung unter den Städten und an die nächstgelegenen 
Ballungszentren. Hierzu zählen insbesondere die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und 
regionale Fahrradwege, die auch grenzübergreifend in guter Qualität und Quantität gewährleistet sein 
sollte. 

4.5 Einordnung in vorhandene (über-)regionale Strategieinstrumente  

Bereits bestehende Strategiedokumente bieten vielfache Möglichkeiten, an die Empfehlungen aus 
dem Projekt REVIVAL! anzuknüpfen, um baukulturelle Belange zur Steigerung der städtischen und 
regionalen Lebensqualität stärker zu berücksichtigen.  

Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien 2016-20201 (Program 
opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2016-2020) 

                                                           

1  Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego (2016). URL: 
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-14-393-program_opieki_nad_zabytkami.html
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Das Programm zur Pflege von Denkmälern der Woiwodschaft Niederschlesien für den Zeitraum 2016-
2020 ist das grundlegende Dokument der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien im 
Bereich der Denkmalpflege. 

Es befasst sich mit der Pflege sowie mit der Verwaltung des baukulturellen Erbes in Niederschlesien. 
Das Programm entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Marschallamt der Woiwodschaft 
Niederschlesien, dem Denkmalpfleger der Woiwodschaft Niederschlesien und dem Nationalen 
Denkmalinstitut, Zweigstelle Wrocław. 

Das Hauptziel des Programms ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Kulturerberessourcen zur 
Stärkung der Identität Niederschlesiens. In dem Dokument wird davon ausgegangen, dass das 
kulturelle Erbe eine Ressource ist, die den Aufbau und die Festigung einer gemeinsamen Identität 
ermöglicht und damit ein soziales Potential im Sinne des Projektes REVIVAL! darstellt. 

Die Aufgaben und Aktivitäten im Programm betreffen u.a. 

• die Verbesserung von Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, 
• die systematische Prägung und Stärkung einer niederschlesischen Identität, 
• den Aufbau von Wissen über Denkmäler sowie  
• die effektive Verwaltung dieser Ressourcen. 

Landesentwicklungsplan Sachsen2 

Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende 
landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung auf  
Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung 
festgelegt. Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen zur Entwicklung von Kulturerbe 
und Lebensqualität in Klein- und Mittelstädten in diesem Dokument ist der Abschnitt des 
Landesentwicklungsplans zu Kultur und Sport hervorzuheben:  

“Die kulturelle Vielfalt und Bedeutung Sachsens mit seinem Netz der Kultureinrichtungen und 
Denkmale, verbunden mit den regionalen kulturellen Traditionen, soll in den zentralen Orten und in der 
Fläche in ihrer historisch gewachsenen Vielfalt und identitätsstiftenden Wirkung durch 
bedarfsgerechte, leistungsstarke und finanzierbare Strukturen gefördert, erhalten und 
weiterentwickelt werden. “ (169) 

 

 

 

 

                                                           

2 Landesentwicklungsplan Sachsen (2013). URL: 
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf  (abgerufen am 
27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
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Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien3   

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist als Träger der Regionalplanung 
verpflichtet, für die Planungsregion einen Regionalplan aufzustellen. Die Planungsregion besteht aus 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Der Regionalplan ist auf einen Zeithorizont von etwa 10 Jahren 
ausgerichtet. Die wichtigsten Ziele des Regionalplans, welche mit den strategischen Empfehlungen in 
diesem Dokument korrespondieren, betreffen den Bereichen Tourismus und Erholung wie auch den 
Bereich Kulturlandschaftsschutz: 

“Die in der Destination Oberlausitz-Niederschlesien gelegenen, natürlich und/oder kulturhistorisch 
entstandenen Tourismusgebiete sollen gemäß ihrer jeweiligen Ausprägung und Ausstattung (siehe 
Begründung) im Rahmen der festgelegten Raumnutzungen landschaftsverträglich, nachhaltig sowie 
thematisch vernetzt weiter entwickelt werden. Entsprechende, auch gebietsübergreifende 
Kooperationen sollen insbesondere in Verknüpfung von städtischem und ländlichem Tourismus vertieft 
werden. Kulturtouristische Angebote sollen unter Einbeziehung wertvoller städtebaulicher Strukturen 
und regionstypischer Bauformen erhalten und ausgeweitet werden. Raumbedeutsame bauliche Vor-
haben sollen auf VRG/VBG Erholung, zentrale Orte und Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Tourismus konzentriert werden.“ (41)  

“Die Vorbehaltsgebiete Kulturlandschaftsschutz sollen für den Umgebungsschutz der prägenden 
Elemente des Landschaftsbildes und der Siedlungsgeschichte sowie für die landschaftsbezogene 
Erholung erhalten und entwickelt werden.” (81)  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 (Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030)4 

Die Sudeten-Entwicklungsstrategie 2030 ist ein Dokument in der Projektphase, welches Leitlinien für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Südwestens der Woiwodschaft Niederschlesien 
vorgibt. Die Strategie entspricht den Hauptzielen der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und ist 
u.a. an der gezielten Ausschöpfung finanzieller Unterstützung aus verschiedenen Quellen, von der EU 
über die nationale bis zur regionalen Ebene, ausgerichtet. Dabei hat die Beseitigung von Barrieren für 
eine nachhaltige Regionalentwicklung oberste Priorität. 

Der Südwesten der Woiwodschaft Niederschlesien, insbesondere die Sudeten und das 
Sudetenvorland, hat in den vergangenen Jahren eine weitreichende Transformation durchgemacht. 
Die Region steht vor Herausforderungen wie einem Mangel an zeitgemäßem Wohnraum trotz 
Bevölkerungsrückgang, einer Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, Arbeitslosigkeit, sozialer 
Polarisierung sowie einer unzureichenden ÖPNV-Versorgung. In den genannten Bereichen nehmen die 
Disparitäten im Vergleich zum Norden der Woiwodschaft sowie zu anderen Regionen in Polen 
beständig zu. 

                                                           

3 Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

4 Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018). URL: 
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf (abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
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Im Zusammenhang mit den strategischen Empfehlungen in diesem Kapitel ist das im Strategieentwurf 
festgelegte strategische Ziel Nr. 4 "Verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen und Schutz der Werte 
des Natur- und Kulturerbes" hervorzuheben, sowie die untergeordneten Ziele einer „Unterstützung 
von Projekten zur Entwicklung der Kultur und des kulturellen Erbes in der Region“ und einer 
„Unterstützung integrierter Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung des kulturellen Erbes“. (141) 

Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum. Vision 2030.5 

“Das Gemeinsame Zukunftskonzept 2030 für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum ist eine 
raumplanerische Vision, die zeigt, wie der Raum auf beiden Seiten der Oder und der Lausitzer Neiße 
2030 aussehen soll. Es wurde seit 2014 durch den Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen 
Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit (kurz: Deutsch-Polnischer 
Raumordnungsausschuss) erarbeitet und ist ein Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen zur guten 
Nachbarschaft und freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen.” 6 

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben der Zukunftsvision mit Blick auf die strategischen Empfehlungen 
ergeben sich aus den Punkten “I. Die Vorteile der polyzentrischen Siedlungsstruktur nutzen” und “V. 
Die Grundlagen für eine hohe Lebensqualität sichern” der Vision.  

Mit Blick auf die polyzentrische Siedlungsstruktur heißt es u.a., dass “die in den Zentren 
unterschiedlicher Größe und Funktion vorhandenen Potenziale  gemeinsam entwickelt, genutzt und 
auch außerhalb des Verflechtungsraumes kommuniziert” (10) werden sollen.  

Die regionale, grenzüberschreitende Lebensqualität soll u.a. durch eine Steigerung des “Bewusstsein[s] 
der Bevölkerung für das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe im deutsch-polnischen Ver-
flechtungsraum infolge vielfältiger Projekte und Aktivitäten” (18) erhöht werden. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße7 

Die strategischen Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 zielen auf 
einen Ausbau der grenzübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen ab, in denen die 
größtmöglichen Wirkungen für das Grenzgebiet zu erwarten sind. Ziele, die sich mit den strategischen 
Empfehlungen in diesem Dokument überschneiden sind in folgenden in Kapitel aufgeführt:  

• Kultur: Maßnahme E.1.1 Erhaltung und Schutz des Kulturerbes (13) 

• Bildung und Wissen: Maßnahme E.2.1 Ausbau der Kooperation im Bereich Erziehung und 
Bildung (13) 

                                                           

5 Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und 
grenznahe Zusammenarbeit (2016): Gemeinsames Zukunftskonzept für den Deutsch-Polnischen 
Verflechtungsraum. Vision 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (abgerufen am 
26.10.2020). 

6 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/ 

7 Entwicklungsstrategie der Euroregion Neiße (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(abgerufen am 27.10.2020) 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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EMPFEHLUNGEN FÜR DIE STADT ZITTAU 

 
Die folgenden Einschätzungen und Empfehlungen wurden im Rahmen des Projekts REVIVAL! – 
Revitalisierung der historischen Städte in Niederschlesien und Sachsen erarbeitet und stützten sich 
maßgeblich auf die Auskünfte der TeilnehmerInnen des Fokusgruppengesprächs am 4. Dezember 2019 
in Zittau sowie auf die Auskünfte der TeilnehmerInnen des vierten Partnerworkshops am 3. Dezember 
2019 in Bautzen im Rahmen des Projekts. Gleichzeitig wurden Resultate studentischer Arbeiten aus 
einer projektbezogenen Herbstschule sowie das Ergebnis der städtebaulichen Studie berücksichtigt, 
die als Pilotmaßnahme der Stadt Zittau im Projekt durchgeführt wurde.  Nicht zuletzt spiegeln sich in 
den Empfehlungen  Gespräche und Erfahrungen wider, die innerhalb der gesamten Projektlaufzeit mit 
der Stadt Zittau sowie der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH gesammelt wurden. 

5 Ausgangslage in Zittau und Handlungsbedarfe 

5.1 Der aktuelle Beitrag des baukulturellen Erbes zur städtischen Lebensqualität 

Das Fokusgruppengespräch hat den aktuellen Beitrag des gebauten Kulturerbes zur Lebensqualität in 
der Stadt Zittau bestätigt. Neben dem Kulturerbe trägt insbesondere die landschaftliche Schönheit des 
Umlandes mit dem Naturpark Zittauer Gebirge zum besonderen Charakter der Stadt bei.  
Der Reiz des Umlandes beschränkt sich nicht auf das Zittauer Gebirge, welches einen hohen 
Freizeitwert besitzt, sondern schließt Kulturerbe-Ressourcen der Region wie die Umgebindehäuser 
sowie die historischen Sakralbauten der Oberlausitz ein. Diese stadtregionale Kombination aus 
reizvoller Natur und wertvollem baukulturellem Erbe birgt großes Potential für eine identitätsstiftende 
Wirkung in der lokalen Bevölkerung, welches momentan noch nicht voll ausgeschöpft scheint. 
Dennoch findet dieses Potenzial zunehmend Eingang in die Stadtgesellschaft, -verwaltung und -politik.  
 
Das Bewusstsein für die lokale Kultur ist ein gewichtiger Grund für die Ortsverbundenheit der 
Bevölkerung. Diese Identifikation mit der Stadt hat in jüngerer Vergangenheit einige, die die Stadt einst 
verlassen haben, ermutigt, wieder in die alte Heimat zurückzukehren. Neuankömmlinge profitieren 
vom Heimat- und Gemeinschaftsgefühl der Stadtgesellschaft. Insbesondere die junge Generation 
widmet sich zunehmend der Aufarbeitung historischer Brüche und Geschichten rund um das 
baukulturelle Erbe und trägt damit zur Entwicklung identitätsstiftender Orte bei. Darüber hinaus 
werben beide Zittauer Hochschulen mit dem baukulturellen Erbe in Form von Bildern der Stadt.  
 
Die lokale Zivilgesellschaft hat im Rahmen weit verzweigter Vereinsstrukturen unterschiedlichste 
Möglichkeiten für eine aktive Beteiligung am Stadtleben und an dessen Gestaltung. Das kulturelle Erbe 
im Speziellen war Ausgangspunkt für verschiedene Bürgerinitiativen in den letzten Jahren, spielt 
gegenwärtig aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Die überschaubare Stadtgröße erscheint 
förderlich für den Aufbau einer aktiven, vernetzten Stadtgesellschaft mit gutem sozialem 
Zusammenhalt.  
 
Die fußläufige Erreichbarkeit vieler Anlaufpunkte des alltäglichen Lebens in der Altstadt, gerade im 
Bereich der Verwaltungs-, Bildungs- und Kulturinfrastruktur, sowie die räumliche Kompaktheit tragen 
zu einem positiven ‚Altstadtflair‘ bei. Mit Blick auf die vielen leerstehenden Gebäude und Läden in 
einigen Quartieren bei einem gleichzeitig ausbaufähigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot in 
der Altstadt konnte hier dennoch Entwicklungspotenzial identifiziert werden. Der Marktplatz wird als 
zentraler Anlauf- und Ankerpunkt in der Altstadt genannt, der ob seiner Umgestaltung vor einigen 
Jahren, bei der zugunsten von öffentlichen Frei- und Begegnungsräumen auf Parkplätze verzichtet 
wurde, eine hohe Aufenthaltsqualität bietet. Generell wird den Themen motorisierter 
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Individualverkehr und Parken mit Blick auf die städtische Lebensqualität in lokalen Diskursen nach wie 
vor eine hohe Aufmerksamkeit zuteil.  
 
Das baukulturelle Erbe ist Grundlage und Potenzial für die weitere Entwicklung des wachsenden 
Tourismussektors, gerade im Bereich des Kulturtourismus. Gegenwärtig zieht die Stadt v. a. 
Tagestouristen und Reisegruppen an. Neben dem stadtbezogenen Kulturtourismus, welcher durch 
Angebote in der Region ergänzt wird, liegt der Fokus auf dem Aktivtourismus und auf 
Familienangeboten, welche sich räumlich maßgeblich auf das Umland mit seinen reichen 
Naturressourcen beziehen.   
 

 
Annotierter Schwarzplan der Zittauer Altstadt 

Im Fokusgruppenworkshop wurden einzelne Orte mit positiven bzw. negativen Auswirkungen auf die 
Lebensqualität auf einem Schwarzplan der Altstadt exemplarisch hervorgehoben (s. Abbildung oben, 
grün = positiv / rot = negativ). Unter den positiv bewerteten Orten befinden sich unter anderem das 
städtische Schwimmbad, genannt Stadtbad – ein historischer Bau des Klassizismus – die Parkschule, 
die Klosterkirche als Teil des baulichen Ensembles ehemaliges Franziskanerkloster, der Klosterplatz, 
der Herkulesbrunnen, die Neustadt (Platz aus zwei Teilräumen), das Theater, die Hauptturnhalle, die 
Bahnhofstraße und die Baderstraße mit dem markanten Inselgebäude. Diese Orte gelten als baulich 
attraktiv, es sind mitunter Orte der Begegnung und Entspannung für die Bevölkerung. Der „Grüne 
Ring“, welcher als denkmalgeschützte  Parkanlage den gesamten historischen Stadtkern säumt und 
den Verlauf der einstigen Stadtmauer abbildet, ist insbesondere im östlichen Teil ein geschätzter Grün- 
und Aufenthaltsraum für BewohnerInnen und BesucherInnen. Die den Ring säumende, historische 
Bausubstanz trägt zur seiner architektonischen Einzigartigkeit bei. 



 

20 
 

5.2 Handlungsbedarfe 

Das baukulturelle Erbe wurde als einer, aber nicht als gewichtigster Grund für die lokale Identität und 
Lebensqualität erkannt. Entscheidende Einflussfaktoren sind demnach auch das Umland mit seinen 
Naturressourcen, welches unzählige Möglichkeiten einer Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen 
bietet. Ebenso von Bedeutung sind Themen der Alltagsorganisation, vom Autofahren bis zum 
Einkaufen. Die gegenwärtig hinter seinem Potential zurückbleibende Rolle des baukulturellen Erbes 
für die städtische Lebensqualität mag damit zusammenhängen, dass Zittau zwar über ein weitgehend 
erhaltenes mittelalterliches Zentrum verfügt, dass dieses Zentrum aber gerade mit Blick auf 
Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk nur eine untergeordnete Rolle in der Versorgung der 
lokalen Bevölkerung spielt. Zwar liegt das Durchschnittsalter der AltstadtbewohnerInnen unter dem 
der Gesamtstadt, und sanierte Wohnungen werden gut angenommen, dennoch finden nicht 
ausreichend Investitionen in die Gebäude statt, um den noch leerstehenden Wohnraum in naher 
Zukunft in Nutzung zu bringen. 
 
Diese Wahrnehmung zeigt, wie wichtig es ist, die gebaute Umwelt mit Leben zu füllen und verstärkt 
alltägliche Nutzungen in die Gebäude der Zittauer Altstadt zu integrieren. Hindernisse einer Belebung 
sind u. a. strenge Auflagen des Denkmalschutzes, der neue Investitionen und Nutzungen erschwert. 
Gleichzeitig führen „Standardsanierungen“ zu einem cleanen, artifiziellen Charakter von 
Altstadtgebäuden. Die durch die historische Gebäudestruktur weitgehend vorgegebenen, kleinen 
Einzelhandelsflächen gelten als Hindernis für zeitgemäße Handelsnutzungen in der Altstadt und bieten 
sich auch für einen inhabergeführten Einzelhandel mit geringer Personaldecke nur schwer an. So kann 
das altstädtische Angebot die lokale Nachfrage nicht abdecken, insbesondere im elementaren Bereich 
der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs. Als akutes Problem gilt, dass viele Händler, die in den 
Ruhestand eintreten, keine Nachfolger finden, sodass ein weiterer Funktionsverlust des Zentrums mit 
Blick auf Handel und Gewerbe in naher Zukunft antizipiert wird. Insgesamt wurde die wirtschaftliche 
und demographische Situation als problematisch angesehen, obwohl das lokale Arbeitsplatzangebot 
positiv bewertet wurde.  
 
Ein weiterer Grund für die schlechte Ausnutzung des baukulturellen Potenzials in Hinblick auf die lokale 
Lebensqualität in Zittau ist der teilweise schlechte Erhaltungszustand vieler Denkmale. Verfallene 
historische Gebäude werden mitunter als Symbol stadtgesellschaftlichen Scheiterns interpretiert. 
Diese Auffassung hängt auch mit der insgesamt kritischen Mentalität der Lokalbevölkerung zusammen, 
der es, ungeachtet der noch vorhandenen „Baustellen“, an einem Bewusstsein und Stolz für das bereits 
Erreichte mangelt. 
 
Das historische Zentrum und sein öffentlicher Raum sind gegenwärtig nur eingeschränkt Orte der 
sozialen Interaktion und Kommunikation – mit Ausnahme von lokalen Festivitäten, die sich in diesem 
Bereich konzentrieren. Eine zurückhaltende, in der lokalen Mentalität verwurzelte 
Kommunikationskultur wurde als einer der Gründe für die mangelnde Vernetzung der lokalen 
Bevölkerung genannt, welche auch den Austausch zwischen den vorhandenen lokalen Initiativen und 
Interessensgruppen betrifft. Gerade ältere Generationen zeigen wenig Akzeptanz für Veränderungen 
in Stadtraum und -gesellschaft, was neue Nutzungen zusätzlich erschwert. Das sozial verbindende 
Potential, welches aus einer räumlich wie demographisch überschaubaren, kompakten Stadt 
hervorgeht, wird also bei Weitem nicht ausgeschöpft. 
 
Mehrere Handlungsbedarfe, die nicht oder nur lose mit dem baulichen Erbe zusammenhängen, 
wurden im Fokusgruppengespräch ebenfalls erwähnt. Dazu gehören neben dem Mangel an Vitalität 
und sozialer Interaktion auch falsche Erwartungen der BewohnerInnen an das Leben in ihrer Stadt: So 
wird nicht selten der Lebensstil von Großstädten wie Dresden als Bezugspunkt für Zittau 
herangezogen, was in einer Abwertung der eigenen stadtgesellschaftlichen Vorzüge und 
Errungenschaften mündet. Insbesondere viele Studierende kommen mit hohen Vorstellungen nach 
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Zittau und sind nach den ersten Wochen teilweise enttäuscht, dass die Stadt, gerade in den 
Abendstunden, weniger belebt ist als vermutet. Es bedarf etwas Engagement, die kulturellen und 
gastronomischen Angebote zu entdecken und für sich zu nutzen. In einer kleinen Stadt wie Zittau 
präsentieren sich die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung nicht so üppig und selbstverständlich wie in 
Dresden oder Leipzig. Aber sie sind vorhanden und sollten mit einer stärkeren Bewerbung betont 
werden. Vielleicht gelingt es dann, dass ProfessorInnen sowie Hochschul- und 
UniversitätsmitarbeiterInnen, aber auch viele Studierende, weniger von Dresden oder anderen Orten 
aus nach Zittau pendeln, sondern die Stadt und ihr Umland verstärkt als attraktiven Wohnort in den 
Blick nehmen. 
 
Weiterer Handlungsbedarf wurde im Bereich der (grenzüberschreitenden) stadtregionalen Vernetzung 
gesehen. Konkret genannte Beispiele beziehen sich auf weitere Ausbauten des Radwegenetzes, 
beispielsweise nach Liberec, oder auf die Vermarktung des gemeinsamen baukulturellen Erbes wie die 
Umgebindehäuser. 
 
Analog zu den als attraktiv wahrgenommenen Plätzen wurden verschiedene Orte mit negativen 
Auswirkungen auf die lokale Lebensqualität auf einem Schwarzplan der historischen Altstadt markiert 
(s. Abbildung “Annotierter Schwarzplan der Zittauer Altstadt”). Dazu zählen v. a. sanierungsbedürftige 
Gebäude. In den Bereichen Mandauer Berg, Breite Straße, Rosenstraße wird das baukulturelle Erbe 
mitunter als gefährdet eingestuft. Negativ wahrgenommen wird auch ein Teil der Böhmischen Straße. 
Neben seiner positiven Wahrnehmung als Grün- und Aufenthaltsraum führt der Ring zu einer 
räumlichen Trennung des historischen Stadtkerns von den anderen Stadtteilen. Dies ist einerseits 
hinderlich für eine räumlich wie funktional zusammenhängende Stadt, auf der anderen Seite ist die 
Stadt damit in klare Bereiche strukturiert und der barocke Kern definiert sich als 
Alleinstellungsmerkmal. 

6 Strategische Empfehlungen für die Stadt Zittau zur Förderung von Kulturerbe und urbaner 
Lebensqualität 

Die im Fokusgruppenworkshop in Zittau und im vierten Partnerworkshop in Bautzen 
herausgearbeiteten Entwicklungsziele für die Stadt Zittau werden an dieser Stelle gemäß der in 
Abschnitt 4.2 formulierten  Handlungsziele kategorisiert und mit übergeordneten Leitlinien einer 
nachhaltigen, lebensqualitätsorientierten Stadtentwicklung verknüpft.  Die Handlungsziele 
„Erschließung und Aneignung des Kulturerbes“ sowie  „Sozial und räumlich inklusive Stadtentwicklung“ 
aus Abschnitt 4.2 wurden aufgrund der inhaltlichen Nähe der empfohlenen Maßnahmen 
zusammengeführt. 
 
Schutz, Erhalt und Entwicklung des Kulturerbes 
 
Um das mitunter akut durch Verfall bedrohte baukulturelle Erbe in der Zittauer Altstadt zu erhalten 
und für die lokale Bevölkerung ebenso wie für externe BesucherInnen in Wert zu setzen, sind 
unterschiedliche Maßnahmen denkbar. Zum einen gilt es, die baulich-räumlich schwierige 
Ausgangslage für Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk in der Altstadt zu verbessern, 
beispielsweise indem Denkmalschutzauflagen sowie die lokale Gestaltungs- und Nutzungssatzung 
angepasst und flexibel, an zeitgemäßen Nutzungen orientiert, ausgelegt werden. Der im 
Fokusgruppengespräch geäußerte Wunsch nach (mehr) Lebensmitteleinzelhandel in der Altstadt wäre 
ein potenzieller, nachfrageorientierter Startpunkt für eine solche kritische Überprüfung und 
Flexibilisierung baulich-räumlicher Restriktionen. Parallel dazu könnten Standortbeschränkungen für 
großflächigen Einzelhandel und Gewerbe in einen bestimmten Radius um die Altstadt in Betracht 
gezogen werden. Mietnachlässe bzw. -zuschüsse könnten weitere Maßnahmen sein, um die 
Attraktivität der zentralen Einzelhandelsstandorte zu erhöhen. 
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Eine Attraktivitätssteigerung des Wohnens in den historischen Gebäuden im Stadtzentrum für 
Menschen aller Altersgruppen kann maßgeblich zum Erhalt der historischen Bausubstanz beitragen. 
Eine teilweise Anpassung der Grundrisse an zeitgemäße Wohnstandards, beispielsweise für Familien 
oder behindertengerechtes Wohnen, ließe sich zu diesem Zweck gezielt fördern. Auch Privateigentum 
zu Wohnzwecken sollte in der Altstadt gefördert werden, um neben den erwünschten baulichen 
Revitalisierungseffekten die Ortsbindung und damit das zivilgesellschaftliche Engagement der lokalen 
Bevölkerung zu stärken. Bei einem weiteren Bevölkerungsrückgang in der Stadt insgesamt wäre ein 
Rückbau von Wohnkapazitäten im Geschosswohnungs- und Altbaubereich außerhalb der Innenstadt 
zu überdenken, um die Vorzüge einer kompakten, am Zentrum ausgerichteten Stadt der kurzen Wege 
beizubehalten. Dabei sollte auf ein Austarieren der Interessen verschiedener (potenzieller) 
Nutzergruppen geachtet werden: die Altstadt sollte für die weitere Stadt- und Umlandbevölkerung gut 
erreichbar und mit attraktiven, gewerblichen wie kulturellen Angeboten ausgestattet sein, gleichzeitig 
aber auch das Bedürfnis von BewohnerInnen nach Ruhe sowie nach Grün- und Erholungsräumen 
berücksichtigen. 

Eine Flexibilisierung der Genehmigung temporärer, reversibler Eingriffe könnte zivilgesellschaftliche 
Initiativen rund um das gebaute Kulturerbe befördern und zur Entwicklung von Leerstandsimmobilien 
sowie städtischen Freiräumen und Brachflächen beitragen. Ein koordiniertes Altbau- und 
Leerstandsmanagement, welches die rechtlichen Handlungsspielräume im Hinblick auf verfallene 
Gebäude ausschöpft, gleichzeitig aber die baulichen Rahmenbedingungen anerkennt und für eine 
passende Nutzung korrekt eingrenzt, kann zu einer Reduktion des Leerstands beitragen und die 
Attraktivität ganzer Straßenzüge maßgeblich steigern. Ein solches Leerstandsmanagement sollte über 
potenzielle Zwischennutzungen hinaus die bauliche Entwicklung und Sanierung einzelner Gebäude 
gezielt fördern und forcieren, um die langfristige Sicherung und Entwicklung des baukulturellen Erbes 
im Blick zu haben. Zwischennutzungen können auf diesem Weg einen möglichen ersten Schritt 
darstellen, um die Aufmerksamkeit für und die Auseinandersetzung der Zivilgesellschaft mit dem 
baukulturellen Erbe zu befördern. Dabei sollten die Potenziale der reichen historischen Bausubstanz in 
den Fokus gerückt werden, anstatt das Bedauern des Verfalls zu kommunizieren. 

Aufwertung und Ausbau vorhandener Grün-, Erholungs- und Spielplatzflächen können einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität leisten und sind zudem Bestandteil einer 
ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung. Schon kleinere Maßnahmen, wie die Pflanzung einzelner 
Bäume, das Entsiegeln von Teilflächen sowie ein Umdenken in der Pflege von Rasenflächen hin zu einer 
naturnahen Bewirtschaftung können die Aufenthaltsqualität einzelner Orte steigern und zu einer 
Erhöhung der städtischen Biodiversität beitragen. Aufgewertete Grünbereiche, in denen sich 
Einheimische wie Gäste gern und sicher aufhalten, können wiederum zu einem erfolgreichen 
Leerstandsmanagement und zur Revitalisierung in der Zittauer Altstadt beitragen. 

Eine Möglichkeit für die im Schwarzplan rot markierten Problembereiche ist die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln, um Revitalisierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung zeitgemäßer 
Nutzungsanforderungen von Gewerbe und Wohnen zu forcieren. Grundsätzlich sollte der Sanierung 
von Gebäuden in öffentlichem Eigentum gegenüber deren Veräußerung Vorrang eingeräumt werden. 
Sind diese Haushaltsmittel in der erforderlichen Höhe und Kontinuität nicht vorhanden, sind Strategien 
zu entwickeln, mit welchen Mitteln bürgerliches Engagement gestärkt, Verantwortungsbewusstsein 
geweckt und privatwirtschaftliches Kapital aktiviert werden kann. Mit beiden Varianten bleiben 
Gestaltungsspielräume mit Blick auf die Stadtentwicklung allgemein und auf das baukulturelle Erbe im 
Speziellen erhalten. 
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Erschließung und Aneignung des Kulturerbes im Rahmen einer sozial und räumlich inklusiven 
Stadtentwicklung 
 
Ein ganzheitliches Verkehrsentwicklungskonzept, welches ruhenden und fließenden Verkehr sowie 
gleichzeitig die Erreichbarkeit des Zentrums als Ganzes sowie von einzelnen Anlaufpunkten im Blick 
hat, kann einen erheblichen Zugewinn an Lebens- und Wohnqualität bringen und die Altstadt 
gleichzeitig als Einzelhandels und Dienstleistungsstandort interessant machen. Viele potenziell 
attraktive Altstadtgassen verlieren ihren Charme und authentischen Charakter durch Verkehrslärm 
und parkende Autos am Straßenrand, was mitunter der Bekämpfung von Leerstand und Verfall 
entgegenwirkt. Auch die Nutzbarkeit der Straße als Begegnungsraum sowie für kulturelle oder 
gewerbliche Angebote wie der Gastronomie wird durch Autos eingeschränkt. Im Zuge der 
Straßenbaumaßnahmen der letzten Jahre sind diese Ansätze in Zittau zum Teil schon gelungen. 
Beispielsweise hat sich die Aufenthaltsqualität von Markt und Rathausplatz nach der 
Sanierungsmaßnahme deutlich verbessert, Gastronomie und Handel werden stärker wahrgenommen 
und in höherem Maße genutzt als vor der Sanierung. Im Rahmen der Projektlaufzeit wurde sich gezielt 
mit dem Quartier Innere Weberstraße und angrenzenden Bereiche auseinandergesetzt. Studentische 
Entwürfe wie auch die städtebauliche Studie bestätigen und bekräftigen die Erkenntnis, dass eine 
stärkere verkehrliche Frequentierung und eine hohe Anzahl von Stellplätzen der positiven Entwicklung 
einer Wohn- und Handelsstraße mit gemütlichem Altstadtflair entgegenwirken. Um die Erreichbarkeit 
altstädtischer Angebote und Funktionen bei einer weiteren Beschränkung der Verkehrsflächen für den 
motorisierten Individualverkehr dennoch zu gewährleisten, sollte zum einen das ÖPNV-Angebot 
ausgebaut werden (Strecken und Frequenz, auch innerhalb der Altstadt, z. B. durch den Einsatz von 
Kleinbussen). Zum anderen, und gerade aufgrund der überschaubaren Größe von Zittau, sind 
erhebliche Verbesserungen der Fahrradinfrastruktur vielversprechend, welche auch auf die 
zunehmende Nutzung von E-Bikes ausgelegt sein sollte. 
 
Um die Ortsbindung insbesondere der jungen StadtbewohnerInnen und Studierenden zu stärken, 
müssen sich Innen- wie Außenwahrnehmung der Stadt ändern. Eine Stadt der Größe Zittaus sollte nicht 
versuchen, mit einer Stadt der Größe Dresdens zu konkurrieren. Stattdessen sollten durch das 
Stadtmarketing gezielt endogene, räumliche, soziokulturelle sowie ökonomische Potentiale betont 
und damit die Einzigartigkeit der Stadt Zittau hervorgehoben werden, auch wenn diese nicht immer 
dem Mainstream entsprechen mögen – Originalität ist im Trend. Vor allem in der jüngeren Generation 
haben sich Lebens-, Arbeits- und Konsummodelle in den vergangenen Jahren deutlich verändert – das 
Leben in einer kleinen, sozial wie räumlich kompakten Stadt, ohne ständige Staus, Lärm und Smog, 
kann attraktiv sein. Der massive Ausbau mobilen Arbeitens in vielen Branchen seit Beginn der 
Coronapandemie im Frühjahr 2020 könnte einen Boom für periphere Klein- und Mittelstädte 
bedeuten. Für die Stadt Zittau kommt es darauf an, diesen Trend nicht zu verpassen und sich als Marke 
für potenzielle Zuzügler zu positionieren. Das baukulturelle Erbe der Stadt könnte dabei gepaart mit 
dem günstigen Lebenshaltungskosten und Immobilienpreisen sowie vorhandenen Freiräumen zur 
Verwirklichung eigener Träume und Ideen ein zentrales Argument darstellen. 
 
Gerade junge Menschen und Studierende sollten weiterhin dazu ermutigt werden, in der Stadt ihren 
Unternehmergeist und ihre Kreativität zu entwickeln. Das würde neben einer stärkeren 
Standortbindung dieser Personengruppe dazu beitragen, das Angebot an altstädtischen 
Unterhaltungs-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsangeboten zu verbessern sowie Leerstand und 
Verfall des baukulturellen Erbes entgegenzuwirken. Die Hochschulen könnten in diesem Bereich als 
Impulsgeber und Vermittler mit Stadtpolitik und -verwaltung kooperieren. 
 
Um (potenzielle) Nutzergruppen in der Altstadt zu halten, sollte begonnen werden, über erweiterte 
oder großzügige Sondernutzungsrechte für öffentliche Räume nachzudenken, insbesondere, wenn 
die Nutzungen einen gesellschaftlichen Mehrwert versprechen. Generell sollte flexibel mit 
potenziellen Nutzungen in der Altstadt umgegangen werden. Dies betrifft zum Beispiel temporäre 



 

24 
 

Nutzungen leerstehender Gebäude oder ungenutzter Flächen im Stadtraum ebenso wie von 
Fußwegen. Zivilgesellschaftliche und kulturelle Nutzungen sollten dabei im Vordergrund stehen; z.B. 
Nachbarschaftsfeste, Stadtgärtnern oder sonstige Aktivitäten von Vereinen, aber auch die Bewerbung 
und Durchführung von kommerziellen Aktivitäten könnte im Sinne einer Stärkung des Einzelhandels 
flexibler gehandhabt werden. Diesbezüglich besteht der Wunsch nach einem vermittelnden Organ 
zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Dieses Organ sollte interdisziplinär zusammengesetzt sein 
und gestalterische, soziale, ökonomische, ökologische Belange abwägen, um die Stadtverwaltung zu 
beraten und darin zu bestärken, Handlungsspielräume im Sinne der stadtgesellschaftlichen Aktivität 
und Entwicklung zu nutzen. Gleichzeitig könnte ein solches Organ eine gezielte Bürgerbeteiligung 
forcieren und somit zur gemeinsamen Entwicklung von Ideen und Visionen beitragen sowie eine 
stärkere Akzeptanz für geplante und laufende Maßnahmen der Stadtentwicklung generieren. In 
diesem Zusammenhang wurde im Fokusgruppengespräch auch der Wunsch nach einen 
Mentalitätswandel in der lokalen Stadtgesellschaft geäußert, welcher sich unter den Schlagworten 
Aktivierung und positive Selbstwahrnehmung zusammenfassen lässt.  
 
Eine historische aber zukunftsfähige Stadt sollte die Vorteile einer Digitalisierung aktiv für sich nutzen. 
In dem Zuge könnten bürokratische Hürden abgebaut und damit die Beteiligungsbereitschaft der 
Zivilgesellschaft befördert werden. Dazu kann auch die Erhöhung der Transparenz von politischen wie 
Verwaltungsprozessen und -beschlüssen beitragen. Die Schaffung einer Plattform bzw. eines Mediums 
für die Aktivierung und Beteiligung der Zivilgesellschaft sollte in Erwägung gezogen werden. Soziale 
Medien wie Facebook, Twitter und Instagram ermöglichen es, kostengünstig und schnell 
Informationen weiterzugeben und niederschwellig zur Diskussion zu stellen. Nicht nur auf diesem 
Wege können StadtbewohnerInnen dazu ermutigt werden, aktiv auf die Gestaltung der 
Stadtentwicklung Einfluss zu nehmen; es ließen sich auch direkte Abstimmungen zu bestimmten 
Entwicklungsplänen durchführen. Neben der Nutzung digitaler Plattformen für die Gestaltung von 
Kommunikationsprozessen ist der Einsatz digitaler Technologien für Nutzungsoptimierungen des 
Gebäudebestandes im Denkmalbereich sowie der Verkehrsinfrastruktur eine wichtige 
Entwicklungskomponente. 
 
Die Idee eines Bürgerhaushaltes, mit dem ein Teil des städtischen Finanzhaushaltes direkt in die Hände 
der Stadtgesellschaft gegeben wird, kann das zivilgesellschaftliche Engagement angesichts einer 
potenziell erhöhten Wirksamkeit weiter befördern. Natürlich kann dies nur unter der Bedingung eines 
stabilen Haushaltes erfolgen, der diesen zusätzlichen Spielraum neben den verpflichtenden Ausgaben 
der Kommune ermöglicht. Zurzeit ist diese Voraussetzung nicht gegeben, langfristig stellt der Gedanke 
jedoch ein wünschenswertes Instrument dar. 

7 Anwendung 

7.1 Adressaten der strategischen Empfehlungen 

Die strategischen Empfehlungen für die Stadt Zittau aus dem Projekt REVIVAL! zur Inwertsetzung des 
baukulturellen Erbes und zur Steigerung der städtischen Lebensqualität sollen nach Vorstellung der 
Zittauer Teilnehmer am vierten Partnerworkshop in erster Linie eine Innenwirkung erzielen. Die 
Stadtgesellschaft als zentraler Adressat soll ermutigt werden, aktiv an der Entwicklung ihrer Stadt 
teilzunehmen und sich einzubringen. Damit verbunden sind Stadtpolitik und -verwaltung als 
Adressaten zu nennen, welche stadtgesellschaftliche Initiativen durch eine ermöglichende 
Partizipationskultur und einen Abbau bürokratischer Hürden befördern können. Schließlich richten 
sich die Empfehlungen auch an die Hochschulen als stadtgesellschaftliche Akteure mit nicht 
unerheblichem Einfluss auf die Nutzung und Entwicklung des baukulturellen Erbes sowie auf die 
Entwicklung der Stadtgesellschaft insgesamt durch eine inhaltliche und soziale Einbindung von 
Studierenden und Hochschulangehörigen in den lokalen Kontext. 
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7.2 Integration der Empfehlungen in vorhandene städtische Strategiedokumente 

Die aufgeführten Dokumente beruhen auf der Selbstauskunft der Zittauer Teilnehmer am vierten 
Partnerworkshop in Bautzen: 

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
• Einzelhandelskonzept 
• Kulturleitlinien 
• Bidbook Kulturhaupstadt 
• Weißbuch 
• Städtebauliche Studie Zittau Mitte West 
• Städtebauliche Studie Zittau Süd / Ost 

 
Die im Rahmen des Projekts REVIVAL! erarbeiteten Empfehlungen sollen nicht als Alternative, sondern 
vielmehr als potenzielle Ergänzung der genannten Strategiedokumente gesehen werden. Sie können 
eine Arbeitsgrundlage für die Weiterentwicklung städtischer Strategiedokumente darstellen. 
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Sławomir Książek 
Marta Kukuła 
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Materiał ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po wprowadzeniu zawierającym krótki opis projektu (rozdział 1) oraz informacje na temat 
przygotowania niniejszych rekomendacji (rozdział 2) część pierwsza zajmuje się sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań i propozycji rozwiązań dla miasta 
Bolesławiec. Zostały one opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji 
Miast i Instytut Rozwoju Terytorialengo wspólnie z przedstawicielami partenra projektu – Urzedu 
Miasta Bolesławiec. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko
mendacje_strategiczne_Bolesławiec.pdf 

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_town.pdf
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne
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1 Projekt REVIVAL!  

W polsko-niemieckim projekcie "REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo-zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii przy wsparciu trzech instytucji badawczych starało się o wzmocnienie swoich śródmieść, 
cennych pod względem architektoniczno-kulturowym. Projekt o łącznej wartości 1 032 906 euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą 877 544 euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas trwania projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR), należący do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, 
koordynuje projekt jako partner wiodący. Wspólnie z Technische Universität Dresden (IHI Zittau), 
będącym drugim partnerem naukowym w projekcie, IÖR prowadzi w Görlitz Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS). Z polskiej strony partnerem naukowym w projekcie 
jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka – oraz Lubomierz w zachodniej części Województwa Dolnośląskiego oraz Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta partnerskie w projekcie położone są na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020. Obszar objęty projektem cechuje się w znacznej części dużą liczbą 
małych i średnich miast o średniowiecznych korzeniach, mających podobne potencjały i wyzwania 
pod względem rozwoju historycznego, struktury miejskiej, dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ale również rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego. Przy swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia i Drezna, małe i średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania, stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno-
urbanistycznej jako wspólny potencjał. Poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i ożywienie 
historycznych śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego trwałego rozwoju i 
wysokiej jakości życia w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Działania projektowe 
realizowane były w ramach ustrukturyzowanej, transgranicznej wymiany doświadczeń i rozciągały się 
od indywidualnych, wykonywanych samodzielnie przez miasta partnerskie, działań rewitalizacyjnych 
w śródmieściach, poprzez transgraniczne działania informacyjne i popularyzujące wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za takie podejście projekt REVIVAL! został nagrodzony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 

   

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
http://revival.ioer.eu/


 

5 
 

Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze rekomendacje strategiczne gromadzą pozyskane w projekcie REVIVAL! odpowiedzi na 
pytanie, jaki wkład wnieść może dziedzictwo kulturowe w wysoką jakość życia i zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały w ramach projektu przez trzech partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona kwerendy literatury oraz konsultacje z ekspertami z dziedzin badań 
nad jakością życia, badań nad małymi i średnimi miastami oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku projektu pięć tez (patrz rozdz. 3.1) odnośnie tego, jaki wkład wnieść może w idealnym 
przypadku kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne w jakość życia i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach partnerskich. Aby ustalić, jaki jest rzeczywisty i jaki mógłby być wkład historycznych 
centrów miast z ich dziedzictwem kulturowym w poszczególnych miastach partnerskich, polskie 
i niemieckie zespoły badawcze przeprowadziły osobno w sumie dziesięć warsztatów w grupach 
fokusowych z przedstawicielami społeczności miejskich. Półdniowe spotkania prowadzone były 
zgodnie z jednolitą metodologią, która - odnośnie składu grupy i przebiegu - dostosowywana była 
z pewną elastycznością do miejscowych warunków. Grupy fokusowe składały się, razem 
z przedstawicielami biorących udział w projekcie urzędów miejskich i moderujących warsztaty 
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instytucji badawczych, z ok. 15 osób. Miasta zaprosiły do udziału w grupach fokusowych między 
innymi członków rad miejskich i burmistrzów, przewodniczących różnych stowarzyszeń oraz 
handlowców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i marketingu miejskiego czy też społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta (patrz rysunek wykresu sieciowego w rozdziale 3.2). Na podstawie schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały i wyzwania miejskiej 
jakości życia (patrz ryc. schwarcplanu z adnotacjami w rozdziale 5.1). Służyło to zarówno jako 
podstawa do wspólnego zwiedzania miejscowości, jak i do końcowej dyskusji o tym, jak wpływać 
należałoby na lokalne warunki ramowe, aby wykorzystać optymalnie kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza tym w rekomendacjach strategicznych uwzględniono wyniki kolejnych dwóch warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni oraz podległych im instytucji z obu krajów w listopadzie 2019 roku były częścią 
wyróżnienia projektu REVIVAL! jako projektu flagowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach w polsko-niemieckim obszarze powiązań, wykorzystując kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne i jaką rolę odgrywa przy tym krajowa polityka rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz wspólna dyskusja na temat treści rekomendacji strategicznych w ramach regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie, jest to z powodu odległości 
od metropolii oraz wynikającej z uwarunkowań historycznych relatywnej słabości gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym śródmieściom grozi pomimo sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury i stanu 
budynków utrata tradycyjnych funkcji, jakie pełniły na rzecz miasta i jego otoczenia jako miejsce 
kultury, handlu i spotkań. Utrata miejskich funkcji użytkowych i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w lokalach mieszkaniowych i użytkowych w obrębie starówek, co stanowi zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich jak 
walory rekreacyjne, oferta kulturalna i wizerunek miasta przy wyborze miejsca zamieszkania 
i działalności gospodarczej tendencja ta stanowi negatywny element w ocenie wartości lokalizacji. 
Z drugiej strony, coraz większe przeciążenie aglomeracji, jak w tym przypadku wokół Wrocławia 
i Drezna, z trudną sytuacją na rynkach mieszkań oraz narastającymi problemami ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co tworzy szanse dla obszaru objętego projektem. Miasta partnerskie REVIVAL! ze swoją ofertą 
przestrzeni w zwartych, historycznych strukturach i atrakcyjnym dziedzictwem architektoniczno-
urbanistycznym oferują znaczny potencjał odrodzenia w ramach narastających w całej Europie 
procesów (re)urbanizacji.  
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3.1 Potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na miejską jakość 
życia  

Następujące pięć tez opisuje potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na 
jakość życia w historycznych małych i średnich miastach zgodnie z wnioskami zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy literatury i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje w pełnej rozciągłości w praktyce oraz czy jest wykorzystywany, zależy od lokalnych 
uwarunkowań w danym mieście. Przedstawione pięć tez poddane było pod dyskusję w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I. Tożsamość społeczności miejskiej a istota miasta: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ono ich łączy. Mieszkańcy angażują się aktywnie na rzecz jego zachowania 
i wykorzystania. 

III. Zasoby architektoniczne, struktura urbanistyczna i przestrzeń publiczna: Historyczne centrum 
miasta odgrywa ważną rolę w powszednim życiu mieszkańców miasta. W centrum znajdują się 
najważniejsze instytucje społeczne, kulturalne i sakralne, urząd miasta i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV. Funkcje kulturalne oraz związane z edukacją i rekreacją: Kulturowe dziedzictwo 
architektoniczno-urbanistyczne umożliwia tworzenie dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych 
ofert kulturalnych oraz działań rekreacyjnych i edukacyjnych, nawiązujących często do lokalnych 
tradycji i świąt.  

V. Gospodarka: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne odgrywa ważną rolę dla lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w rzemiośle i budownictwie, turystyce i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na jakość życia oraz 
zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi tezami w miastach partnerskich projektu REVIVAL! oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe znaczenie uczestnicy większości grup fokusowych przypisywali tezom nr 1 i nr 2 z ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy potwierdzali zasadniczo, że dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne może wnosić, 
obok innych czynników, jak np. dziedzictwo przyrodnicze atrakcyjnych krajobrazowo regionów, 
ważny wkład do istoty miasta i poczucia związku mieszkańców z ich małą ojczyzną. Jako ważne 
oceniano przy tym nie tylko dostrzegalne zmysłami aspekty, jak piękno architektury czy szczególną 
atmosferę historycznych centrów miast, lecz również lokalne dziedzictwo niematerialne, 
przekazywane w formie tradycji i opowieści (narracji). Uczestnicy grup fokusowych podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej, podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano również, że dziedzictwo budowlane w złym stanie może być symbolem poczucia 
społecznej porażki i wzmacniać negatywne procesy. Dobry stan techniczny i możliwość korzystania 
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z historycznej substancji architektonicznej stanowią tym samym dwa warunki, aby zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc. 2. Ocena lokalnego znaczenia pięciu tez w grupach fokusowych w miastach partnerskich 
projektu: 

 

Źródło: REVIVAL!  
Uwagi:0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 
Również znaczenie dla spójności społecznej, która stała w centrum drugiej tezy, zostało 
potwierdzone. W miastach partnerskich projektu występują przykłady, w których zaangażowanie 
społeczne na rzecz starówek miało ważne znaczenie wspólnoto twórcze. Jednakże wielokrotnie 
wskazywano również, że zaangażowanie na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
architektonicznego zazwyczaj opiera się na zapale pojedynczych osób i należałoby wspierać 
aktywność całych społeczności. Może to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym, który do dziś w obszarze objętym projektem, w szczególności po polskiej stronie, 
oddziałuje na patriotyzm lokalny i dumę mieszkańców z ich miasta oraz na aktywność na rzecz 
dziedzictwa, są przesiedlenia, które nastąpiły w regionie w wyniku przesunięcia granicy polsko-
niemieckiej po II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz jego społeczności 
miejskich symptomatyczne wydaje się po części negatywne samo postrzeganie, które częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść jeszcze znacznie większy wkład 
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do lokalnej i regionalnej identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta były dotknięte przemianami struktur gospodarczych, co znowu zależy od wielkości miasta, 
położenia geograficznego i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie starówki mają duże znaczenie symboliczne jako serce swoich miast. Często podkreślano 
potrzebę poprawy jakości przebywania w śródmieściach oraz ich funkcji jako obszarów komunikacji 
społecznej. Należy w tym celu redukować bariery fizyczne, ekonomiczne ale również psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie w grupach fokusowych wyrażano postulat silniejszego partycypacyjnego rozwoju 
miejskiego. Na przykład powtarzała się propozycja partycypacyjnego wypracowania miejskiej wizji 
rozwoju.  

W miastach partnerskich w Polsce i Niemczech uwidoczniła się trudność pogodzenia z jednej strony 
potrzeby efektywnych i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych zasobów architektonicznych oraz ochrony charakterystycznej atmosfery starówek 
a z drugiej strony konieczności modernizacji istniejących budynków oraz potrzeby budowy nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania z niej. Teoretycznie dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne i związane z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników grup fokusowych jako mierny. W niektórych z nich dziedzictwo kulturowe starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej ludności. Wszystkie śródmieścia wykorzystują jednakże kilka razy w roku swój potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości grup fokusowych oceniono bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (teza nr 5). Wpływ wynikający z miejsc pracy 
w branży turystycznej lub też w budownictwie oceniany był najczęściej jako marginalny. Często 
podkreślano wręcz przeciwnie obciążenia finansowe dla komunalnych lub prywatnych właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup fokusowych byli zgodni, że dziedzictwo kulturowe jako czynnik miękki istotnie zwiększa 
atrakcyjność miasta lub mogłoby ją zwiększać. Lepsza promocja miast i regionu oraz dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów strategicznych przyporządkowano w rozdziale 4.3 pierwsze propozycje rozwiązań, które 
wynikają z wiedzy pozyskanej w ramach projektu REVIVAL!. Rekomendacje odnoszące się 
do konkretnych miejscowości (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
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Lubomierza, Żar) znaleźć można poza tym w komunalnych rekomendacjach strategicznych 
w rozdziałach 5-7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez rewitalizację historycznych centrów miast miejską 
jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na płaszczyźnie regionalnej należy wykorzystywać także transgranicznie potencjał wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w historycznych centrach miast na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni oraz wysokiej regionalnej jakości życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, 
odnoszące się do siebie nawzajem, obszary działań i sformułowano je jako nadrzędne cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno-architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 
 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany potencjalny wkład w miejską jakość życia. Poniższe propozycje rozwiązań 
odnoszą się w pierwszej linii do odpowiedniego do potrzeb i zgodnego z ochroną zabytków 
zachowania i rozwoju istniejącej substancji budowlanej centrów miast. Należy przy tym jednak 
uwzględniać powiązane dziedzictwo niematerialne. Remonty, renowacje, modernizacje i budowa 
nowych obiektów powinny mieć na celu użytkowania zgodne z zabytkowym charakterem, które 
odpowiadają zarówno potrzebom społecznym i zasobom budowlanym, jak i w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy życzeniem mieszkańców zachowania historycznej substancji budowlanej i autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu artykułowali zarówno życzenie konsekwentnej ochrony historycznych budynków 
i wizerunku miasta, między innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak i bardziej elastycznego wydawania pozwoleń na czasowe i odwracalne interwencje 
w pojedynczych zabytkach i w przestrzenni publicznej historycznych centrów miast. Skuteczne 
kompromisy wymagają między innymi ścisłej i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 
zabytków i rozwoju miast. Profesjonalne doradztwo dla właścicieli zabytków i inwestorów 
odnośnie działań budowlanych wymaga, aby urzędy miast były w stanie udostępnić osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby umożliwić komunalnym i prywatnym właścicielom zabytków i innych godnych ochrony 
istniejących budynków ich zachowanie i rozwój, potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia 
charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza tym artykułowano w miastach partnerskich życzenie wspierania zaangażowania 
obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form angażowania mieszkańców wzmocnić także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, 
zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

 

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w jakość życia i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie fizycznej dostępności obejmuje poprawę dostępności centrów miast w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz dla rowerzystów i pieszych. Szczególne wyzwanie na starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów. Uwzględniając zmiany demograficzne, ale także życzenie kształtowania starówek 
zgodnie z potrzebami rodzin, wyzwaniem wydaje się być zapewnienie dostępności szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie wysokiej jakości przebywania dla wszystkich grup wiekowych jest wymogiem dla 
społeczno-integracyjnego oddziaływania centrów miast. W związku z tym wyraźna stała się 
w miastach partnerskich na przykład potrzeba istnienia funkcjonalnych mebli miejskich, placów 
zabaw oraz oświetlenia centrów miast i ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne jest poza tym, aby udostępniać wyważoną ofertę kulturalną i usługową w historycznych 
centrach miast, która uwzględni zarówno rozwój turystyczny, jak i zainteresowania i (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia centrów miast poprzez organizację wydarzeń publicznych jak festyny i wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym i dalej możliwym do poszerzenia polem działania jest upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego centrów miast. Należy do tego między innymi oferta informacyjna w przestrzeni 
miejskiej i jego zabytkach. Oferta ta w każdym przypadku powinna być wielojęzyczna (w języku 
polskim, angielskim, niemieckim). Na obszarze projektowym wyrażono szczególną potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym treściom narracyjnym przypisano w kilku miastach partnerskich funkcję integrującą 
społecznie i wspierającą zaangażowanie obywatelskie na rzecz rozwoju miasta. Badanie, 
dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych treści narracyjnych powinno być więc jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W końcu udział mieszkańców w rozwoju miejskim może być ważnym wkładem w rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod pojęciem inkluzyjnego społecznie i przestrzennie rozwoju miasta rozumiane jest zarówno 
aktywne włączenie mieszkańców i różnych grup interesów, jak i podejście integrujące 
przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest także skuteczne, aby pokonywać konflikty użytkowania i interesów w historycznych centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie ich 
funkcji dla miasta i okolicy. Z tego względu należy zapobiegać procesom suburbanizacji, aby 
wzmocnić różnorodność funkcji centrów miast i chronić integralność krajobrazową okolicznych 
terenów. W celu realizacji tych postulatów należy wykorzystywać formalne i nieformalne 
instrumenty planowania miejskiego i regionalnego. Należą do nich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach których sterować i ograniczać można wznoszenie 
nowych obiektów. Aby tego rodzaju ograniczenie nie prowadziło do upośledzenia potencjału 
rozwojowego danej gminy, należy korzystać np. z programów (wewnętrznego) rozwoju miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego i związanego z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby w ten sposób obok interesów technicznych i gospodarczych mocniej skoncentrować się na 
potrzebach funkcjonalnych, społecznych i emocjonalnych. Centralnym celem byłoby zachowanie 
genius loci, tzn. lokalnej architektonicznej, kulturowej i społecznej specyfiki i atmosfery. Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny być konflikty użytkowań, jak na przykład życzenie ożywionego śródmieścia, które służy 
wszystkim grupom ludności jako przestrzeń komunikacji społecznej, a jednocześnie sprosta 
potrzebom spokoju jego mieszkańców. Celem powinno być wynegocjowanie kompromisu, który 
uwzględnia przeciwstawne interesy i ma na celu wyważoną, śródmiejską ofertę dla różnych grup 
użytkowników w każdym wieku i dla rodzin. W miastach partnerskich podkreślano znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte tu propozycje rozwiązań dotyczą obszarów działań, które zakładają wspólne działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek regionu i jego miast oraz ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym stopniu komunikować (promować) do wewnątrz i na zewnątrz walory lokalne 
i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 
regionalnej jakości życia. Może to przyczynić się do tego, że nie tylko pozyskuje się turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny, lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej różnorodności regionu - dziedzictwa kulturowego: urbanistycznego, 
architektonicznego i niematerialnego będą miały, obok atrakcyjności krajobrazowej, pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz i na zewnątrz. Jest to także działanie o znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji turystyki, do której należy także opracowywanie wspólnych ofert turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa, która z uwagi na ograniczenia pandemiczne w roku 2020 musiała zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza tym znaczenie transgranicznego 
promowania produktów regionalnych, które powinno być uzupełniane lokalnymi działaniami 
na rzecz promocji rękodzieła (artystycznego). W związku z tym wskazujemy na możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w ramach projektu REVIVAL!. Także transgraniczny cykl imprez 
na rynkach organizowanych w ramach projektu dostarczył impulsu dla promocji regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie komunalnej, które mają na celu rewitalizację historycznych 
centrów małych i średnich miast, przyczyniają się także do wzmocnienia policentrycznej struktury 
regionu. Należy to ocenić jako wkład w zrównoważony rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki temu 
chroni się kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne zasoby i promuje spójność społeczną. Wymienić 
należy następujące dodatkowe propozycje rozwiązań w celu wzmocnienia transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego. Jako wspólna wizja 
planowania przestrzennego służyć może Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na poziomie kraju związkowego na obszarach częściowych, ważną rolę odgrywa w Saksonii 
planowanie regionalne. W Polsce siła regulacyjna planu regionalnego (Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem ciężkości planowania regionalnego powinno być zachowanie witalności i wzmocnienie 
funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 
suburbanizacji.  

Biorąc pod uwagę (ponad)regionalną i transgraniczną dostępność wspólnego dziedzictwa 
kulturowego istotna jest poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami i najbliżej 
położonymi aglomeracjami. Należą tu w szczególności połączenia publicznym transportem 
zbiorowym i regionalnym trasami rowerowymi, które zapewnić należy także transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie rekomendacji do istniejących regionalnych i lokalnych instrumentów 
strategicznych  

Istniejące dokumenty strategiczne dają różnorodne możliwości nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL! i silniejszego uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 

Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program 
powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. W dokumencie przyjęto, że dziedzictwo 
kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
• budowania wiedzy o zabytkach  
• i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy Plan Rozwoju jest kompleksową, ponadlokalną i interdyscyplinarną strategią planowania 
przestrzennego kraju związkowego w celu organizacji przestrzennego ładu i rozwoju Saksonii. 
Krajowy Plan Rozwoju określa cele i zasady planowania przestrzennego w oparciu o ocenę stanu 
przyrody i krajobrazu oraz rozwoju przestrzennego. W związku ze strategicznymi zaleceniami 
dotyczącymi rozwoju dziedzictwa kulturowego i jakości życia w małych i średnich miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować i rozwijać kulturalną różnorodność i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 
z jej siecią placówek kulturalnych i zabytków, związanych z regionalnymi tradycjami kulturalnymi 
w miejscowościach centralnych i w terenie w jej historycznie powstałej różnorodności i funkcji 
wspierania tożsamości poprzez odpowiednie do zapotrzebowania, wydajne i możliwe 
do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien)2   

Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk jest jako organ odpowiedzialny za 
regionalne planowanie przestrzenne zobowiązany do sporządzenia planu regionalnego. Region 
planowania obejmuje powiaty Bautzen i Görlitz. Plan Regionalny sporządzany jest na ok. 10 lat. 
Najważniejsze cele Planu Regionalnego, korespondujące ze strategicznymi rekomendacjami 

                                                           
1 Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2 Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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niniejszego dokumentu, dotyczą obszarów turystyki i rekreacji oraz obszaru ochrony krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne i historyczne obszary turystyczne położone 
w obrębie destynacji Górne Łużyce - Dolny Śląsk powinny być nadal rozwijane zgodnie 
z charakterystyką i możliwościami (por. uzasadnienie) danego regionu w ramach ustalonych 
sposobów zagospodarowania przestrzennego oraz trwałych powiązań tworzonych zgodnie z ich 
walorami krajobrazowymi i tematycznymi. Należy pogłębiać odpowiednią współpracę 
ponadregionalną szczególnie w zakresie powiązań pomiędzy turystyką miejską i wiejską. Należy 
zachować i rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną z uwzględnieniem cennych struktur 
urbanistycznych i typowych elementów architektury regionalnej. Inwestycje budowlane istotne pod 
względem planistycznym powinny zostać skoncentrowane na obszarach 
priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości centralne i gminy o funkcji specjalnej 
Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 
otoczenia charakterystycznych elementów wizerunku krajobrazu i historii osadnictwa oraz dla 
wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS 3). Dokument powstał przy zastosowaniu podejścia opartego na terytorializacji rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W Strategii dużą rolę przywiązuje się do aspektu 
społecznego. Wizja, misja i cel główny, a także podporządkowane im cele strategiczne i operacyjne 
akcentują znaczenie poprawy jakości życia oraz ożywienie obszaru poprzez aktywizowanie 
społeczności lokalnych, zatrzymywanie  obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było to 
możliwe w dokumencie zwraca się również uwagę na ochronę zasobów i ich rewitalizację na 
płaszczyznie kulturowej, ekonomicznej i społecznej oraz na konieczność poprawy warunków życia, 
w tym ograniczenie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjną ofertę mieszkaniową i kulturano-
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją 
planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) 

                                                           
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 
a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 nakierowana jest na rozwój współpracy 
transgranicznej w tych dziedzinach, w których można oczekiwać największych pozytywnych 
oddziaływań na obszar pogranicza. Cele pokrywające się z rekomendacjami strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

• Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

• Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Bolesławcu  

W ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu REVIVAL! - Rewitalizacja 
historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, przygotowano ocenę bieżącej sytuacji odnośnie 
historycznych centrów miast wraz ze strategicznymi rekomendacjami, które zostały opracowane 
głównie na podstawie wypowiedzi lokalnej społeczności podczas warsztatu (grupy fokusowej). 
Spotkanie to w Bolesławcu miało miejsce 28 listopada 2019 roku, a uczestniczyli w nim 
przedstawiciele samorządu, aktywiści i działacze lokalnych stowarzyszeń, przedstawiciele świata 
kultury, sportu i edukacji. Do opracowania rekomendacji strategicznych dla Bolesławca posłużyły też 
informacje uzyskane od przedstawicieli samorządu podczas IV warsztatu partnerów projektu, który 
odbył się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen.  

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Warsztat grupy fokusowej w Bolesławcu pokazał, że świadomość potrzeby wspólnego działania 
lokalnych działaczy, aktywistów i innych zaangażowanych w życie miasta mieszkańców z władzami 
samorządu w celu podnoszenia jakości życia w mieście jest bardzo duża. Ogromny potencjał 
dziedzictwa architektonicznego oraz niematerialnego jakim dysponuje Bolesławiec, dzięki takiej 
świadomości, już obecnie jest wykorzystywany na bardzo szeroką skalę, ale w przyszłości jego 
wykorzystanie może zostać rozwinięte o nowe formy.   

Można powiedzieć, że Bolesławiec jest przykładem miasta średniej wielkości, którego rozwój 
społeczny, a także w dużej mierze gospodarczy, oparty jest na dziedzictwie kulturowym. 
Kultywowanie tradycji w postaci wywarzania ceramiki stało się rozpoznawaną w Polsce (i na świecie) 
wizytówką miasta, co więcej jest też to aspekt spajający społeczność i budujący więź z miastem.   

Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych, jakim uległ Bolesławiec podczas II wojny światowej, udało 
się odbudować historyczne centrum z zachowaniem charakteru oryginalnego układu 
urbanistycznego. Jak wspominali mieszkańcy, Bolesławiec dzięki właściwej postawie władz miasta, 
oparł się nietrafionej odbudowie, jak położony w pobliżu np. Lwówek Śląski.  

                                                           
4 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/ 

5 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 

https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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Bolesławiec jest też ponadto świetnym przykładem miasta, w którym dzięki przemyślanej i zakrojonej 
na szeroką skalę rewitalizacji historycznego centrum miasta, doszło do podniesienia jakości życia 
mieszkańców. Mówimy tu nie tylko o mieszkańcach historycznej części miasta (Runku i jego 
najbliższych okolic), ale również o mieszkańcach bardziej oddalonych osiedli, którzy czują dumę 
z pięknego centrum oraz tym samym większe przywiązanie do samego miasta. Pomimo mieszanej 
struktury własności budynków w historycznym centrum miasta udało się przeprowadzić rewitalizację 
wspólnie z właścicielami budynków czy też wspólnotami mieszkańców.  

Rynek w Bolesławcu dzięki udanej rewitalizacji stał się na nowo miejsce przyjaznym i zachęcającym 
do spędzania na nim wolnego czasu, rozkwitła też działalność gastronomiczna i handlowa. Na Rynku 
mają miejsce również najważniejsze wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w mieście. Rewitalizacji 
poddane zostały również mury miejskie wraz z otaczającymi je plantami, tworząc ciekawą trasę 
spacerową. 

W dyskusji podczas warsztatu fokusowego można było zauważyć wśród uczestników bardzo dużą 
świadomość dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia dla poczucia przywiązania i jakości życia 
w mieście. Podkreślano, jak niebagatelne znaczenie, szczególnie w związku z trudną historią miasta 
(powojenne przesiedlenia) ma poszanowanie zastanego dziedzictwa kulturowego i jego swoista 
integracja z dziedzictwem przywiezionym przez nowych, powojennych mieszkańców.  

Na dużą uwagę zasługuje również fakt, iż mieszkańcy miasta tworzą bardzo zróżnicowaną pod 
względem pochodzenia grupę. Pomimo różnic etnicznych, narodowościowych czy religijnych udało 
się stworzyć zagraną społeczność, gdzie każdy ma miejsce i możliwość realizowania siebie, swoich 
pasji, a także wyrażania się artystycznie, prezentowania i kultywowania swoich tradycji i historii.  

Podczas warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na mapie historycznego centrum miasta 
(patrz Ryc. 3.) miejsc napawających dumą (zielony kolor) oraz miejsc posiadających potencjał, ale 
wymagających interwencji w postaci remontu, modernizacji lub zmiany funkcji (czerwony kolor). W 
Bolesławcu (jako jedynym mieście z 10 miast partnerskich w projekcie) nie wskazano miejsc 
wymagających pilnej rewitalizacji, takich które stanowią źródło wstydu dla mieszkańców. Jest to 
bardzo wymowna sytuacja, która dobitnie podkreśla, że rewitalizacji Rynku i jego przyległości została 
przeprowadzona w sposób wzorowy. 

Wśród miejsc napawających dumą wymieniono: Ratusz, kamienice wokół Rynku, Kościół NMP i św. 
Mikołaja, Teatr Stary oraz znajdujące się poza ścisłym historycznym centrum, ale bezpośrednio do 
niego przylegające Kino-Teatr Forum, Bolesławiecki Ośrodek Kultury i Sąd rejonowy  
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Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Bolesławcu - plan historycznego centrum 
miasta z adnotacjami uczestników. 

 
Źródło: REVIVAL! 
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5.2 Potrzeba działania 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zwrócono uwagę na różne potrzeby działań związanych 
z budowaniem świadomości o dziedzictwie kulturowym, a które przekładają się również na poprawę 
jakości życia w mieście. 

W Bolesławcu główną potrzebę działań zdefiniowano jako konieczność edukacji i popularyzacji 
wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, szczególni wśród dzieci i młodzieży. Zauważa się bowiem, 
iż w programie edukacji powszechnej (szczególnie historii i sztuki) brakuje miejsca na wplatanie 
wątków o lokalnej historii, poruszających kwestie lokalnego dziedzictwa (materialnego 
i niematerialnego). Zdobycie wiedzy na ten temat ogranicza się własnych poszukiwań lub 
dodatkowych zajęć oferowanych przez miejskie instytucje kultury, do których dostęp pomimo starań 
organizatorów, nie mają wszyscy młodzi mieszkańcy miasta.   

Potrzebę działania w sferę edukacji i popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród 
mieszkańców Bolesławca, dodatkowo uczestnicy spotkania potwierdzili stwierdzając, iż poczucie 
przynależności do miejsca to aspekt, który buduje się latami. Stąd potrzeba czasu i szerzenia wiedzy, 
aby takie przywiązanie zbudować, wzmocnić.  

Uczestnicy warsztatów zauważyli również, iż sporym problemem dla Bolesławca, miasta dla którego 
od zawsze niezwykle istotny był przemysł ceramiczny, była likwidacja szkół zawodowych, kształcących 
nowe kadry dla zakładów ceramicznych. Podkreślono również, że chociaż w ostatnich latach szkoły 
zawodowe są reaktywowane i tworzone są klasy o specjalnych profilach, to jednak brakuje chęci 
wśród przedsiębiorców do przyjmowania uczniów i absolwentów tych szkół na praktyki.  

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na fakt, iż w mieście znajdują się miejsca, które zasługują na 
uwagę i potrzebują rewitalizacji, chociaż są one położone poza obszarem historycznego centrum (np. 
kompleks leśny przy ul. Piastów). Podczas dyskusji podkreślono również fakt, iż w granicach miasta 
Bolesławca brakuje terenów na pod budownictwo mieszkaniowe czy tereny inwestycyjne, co 
utrudnia rozwój miasta i ogranicza możliwości projektowania przestrzeni publicznych, otwartych, 
pozbawionych zabudowy.  

Do potrzeb działań warto dodać także kolejną kwestię jaką jest fakt, że mimo dbania o tradycję i 
dziedzictwo kulturowe, jakim jest ceramika, to w samym mieście brakuje wyraźnych oznak „miasta 
ceramiki”.  

Wśród potrzeb działań wymieniono również kwestie związane z transportem publicznym oraz 
gospodarczym rozwojem miasta.  

6 Rekomendacje strategiczne dla Bolesławca 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zaproponowano wstępnie rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających z potrzeb działania (rozdział 5.2.). Działania te mają na celu zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na jakość życia w Bolesławcu. Propozycje 
rozwiązań można ująć w strategicznych rekomendacjach dotyczących wzmocnienia krajobrazu 
miejskiego (rozdział 4). 

Rozwój turystyki  

Bolesławiec posiada znaczny potencjał turystyczny, który opiera się na dziedzictwie kulturowym 
samego miasta oraz na atrakcyjnej przyrodniczo jego najbliższej okolicy (Dolina Bobru, Bory 
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Dolnośląskie, Pogórze Kaczawskie). W związku z tym niezwykle istotne jest powiązanie ze sobą tych 
dwóch aspektów, tak aby stworzyć spójną i atrakcyjna ofertę turystyczną dla tego obszaru. Taka 
kompleksowa oferta pozwoli zachęcić do przyjazdu i pozostaniu na kilka dni szerszą grupę turystów 
zainteresowanych zarówno aktywnym spędzaniem wolnego czasu na łonie przyrody jak i turystyką 
miejską.  

Jednym z pożądanych kierunków rozwoju turystyki w Bolesławcu jest niewątpliwie tak zwana 
turystyka sentymentalna. W tym przypadku oferta turystyczna miasta powinna zostać przygotowana 
z myślą o osobach, które same lub ich przodkowie urodzili się i/ lub mieszkali w Bolesławcu. W tym 
miejscu, warto podkreślić, iż nie tylko przesiedleńcy narodowości niemieckiej wracają w swe rodzinne 
strony. Do Bolesławca przyjeżdżają także potomkowie żołnierzy radzieckich, którzy kiedyś 
stacjonowali w okolicach. Osoby te wracają także w celu złożenia wizyty na cmentarzach, gdzie zostali 
pochowani ich bliscy. Warto rozważyć na przykład przygotowanie specjalnej trasy turystycznej z 
najważniejszymi zabytkami miasta, trasy pokazującej codzienne życie mieszkańców (miejsce 
zamieszkania, miejsce pracy, miejsce spędzania wolnego czasu itp.), czy trasy śladami 
najwybitniejszych przedwojennych i/ lub powojennych obywateli miasta.  

Tak sprofilowane oferty warto wzbogacić elementami turystyki muzealnej, sakralnej, industrialnej czy 
kulinarnej.  

Rozwój i przekazywanie wiedzy kulturowej i historycznej 

Edukacja o lokalnym dziedzictwie i historii pozwoliłaby nie tylko poznać historię miasta i jego zabytki, 
ale także uwrażliwić i zbudować tzw. lokalną tożsamość wśród tej grupy mieszkańców. Jak już 
wielokrotnie udowodniono, dzieci i młodzież są najlepszymi „ambasadorami” wiedzy, którą 
przekazują dalej w rodzinie, wśród znajomych i rówieśników. Zaszczepienie w najmłodszym 
pokoleniu zainteresowania lokalnym dziedzictwem, historią i tradycjami niewątpliwie wpłynęłoby 
również na powstanie nowego pokolenia społeczników i aktywistów, którym dobro miasta będzie 
leżało na sercu. To wszystko przyczyni się natomiast do dalszego kultywowania lokalnych tradycji.  

Taka edukacja mogłaby odbywać się poprzez zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w postaci 
aktywizujących warsztatów i wykładów, czy lekcji muzealnych. Dodatkowo należy zachęcać dzieci i 
młodzież do uczestniczenia i współtworzenia cyklicznych imprez kulturalnych, które odbywają się 
mieście.  

Formą edukacji i popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie jest również aktywizowanie 
obywatelskiego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Takie działanie ma też 
pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi lokalnych i społecznej spójności w mieście. Należy zatem 
badać i przekazywać lokalne narracje i tradycje. Niezwykle istotna wydaje się być z tego partycypacja 
mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących jego rozwoju, nie tylko 
infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego  

Rozwój komunikacji miejskiej 

Dla rozwoju miasta niezwykle istotne jest również podniesienie jakości publicznej komunikacji 
miejskiej, zarówno pod względem częstotliwości kursowania autobusów, jak i liczby połączeń. Ważne 
jest również połączenie komunikacyjne rozdzielonej rzeką Bóbr lewo i prawostronnej części miasta 
oraz zniwelowanie negatywnego wpływu linii kolejowej (bariery) przebiegającej przez północną część 
miasta. Celem tych działań powinno być ożywienie kontaktów oraz integracja mieszkańców.  
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Oprócz komunikacji autobusowej należy zadbać o rozwój bezpiecznych dróg rowerowych oraz ciągów 
pieszych. Szczególnie istotne jest zadbanie o przejścia dla pieszych i rowerzystów w ciągu dróg o 
dużej intensywności ruchu samochodowego i pod wiaduktami. 

Wykorzystanie potencjału gospodarczego 

Rozwój gospodarczy Bolesławca powinien być w dalszym ciągu powiązany z unikatową tradycją 
wytwarzania produktów ceramicznych. Są to produkty lokalne, z którymi utożsamiają się mieszkańcy, 
produkowane w niemasowy, często rzemieślniczy, przyjazny dla środowiska sposób. Działalność ta, w 
dalszym ciągu powinna stanowić wizytówkę miasta, promowaną w kraju i na świecie.   

W mieście, a w szczególności w historycznym centrum, należy promować rozwój działalności 
usługowej. Szczególnie pożądane wydaje się być wspieranie rozwoju działalności handlowej 
skierowanej na sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych, usług gastronomicznych i hotelarskich.  

Ważnym instrumentem wsparcia oferowanego przez administrację miasta powinno być doradztwo 
dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Bolesławcu oraz współpraca z 
już działającymi podmiotami. Preferowane działania w tym zakresie to szkolenia i warsztaty, pomoc 
we wprowadzenia na rynek usług i produktów lokalnych, wsparcie rzemiosła i rękodzielnictwa, usług 
turystycznych, sprzedaży produktów i usług specyficznych dla obszaru, kultywowanie tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła. Jednym z ważniejszych działań wspierających mogłoby stać się również 
doradztwo w kwestii dostępu i ubiegania się o zewnętrzne środki (unijne czy krajowe) na 
prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej.  

Dziedzictwo kulturowe, jakim dysponuje Bolesławiec, wraz z jego wysokim potencjałem 
gospodarczym powinno stać się magnesem dla nowych mieszkańców. Marketing miejski Bolesławca 
powinien szczególnie podkreślać endogeniczny potencjał miasta, oparty na jakości przestrzeni i jego 
zasobach społeczno-kulturowych. Aspekty te są niezwykle ważne szczególnie dla młodego pokolenia, 
którego modele życia, pracy i konsumpcji zmieniły się w ostatnich latach znacząco - życie w małym, 
zwartym społecznie i przestrzennie mieście, bez korków, hałasu i smogu, staje się atrakcyjne. 
Ogromna ekspansja pracy mobilnej w wielu branżach od początku pandemii koronowej wiosną 2020 
roku może oznaczać boom dla peryferyjnych małych i średnich miast. Ważne jest jednak, aby nie 
przegapić tego trendu i pozycjonować się jako marka dla potencjalnych mieszkańców. Dziedzictwo 
architektoniczne miasta, w połączeniu z niższymi niż w metropoliach kosztami utrzymania i cenami 
nieruchomości, a także przestrzenią dostępną do realizacji własnych marzeń i pomysłów, może 
stanowić główny argument dla osiedlania się w Bolesławcu. 

7 Wdrażanie rekomendacji w Bolesławcu 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Strategiczne rekomendacje REVIVAL! dla miasta Bolesławiec stanowią jedną z kilku podstaw 
koncepcji rozwoju miasta w postaci zbioru pomysłów. 

Rekomendacje strategiczne skierowane są przede wszystkim do samorządowców i administracji 
miasta. Treść skierowana jest również do mieszkańców i reprezentujących ich rad miejskich, do 
wszystkich osób zaangażowanych w lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, takich jak 
planiści, architekci i władze, a także do regionalnych uniwersytetów oraz ich nauczycieli i studentów. 

Rekomendacje mogą posłużyć również lokalnym działaczom społecznym i aktywistom w prowadzeniu 
ich działalności i nadawaniu kierunków ich działań. Rekomendacje skierowane są również do 
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przedsiębiorców, szczególnie tych, których profil działalności powiązany jest z dziedzictwem 
(ceramiką) czy których działalność ma miejsce w historycznym centrum miasta (restauratorzy, 
księgarze, sprzedawcy pamiątek i rękodzieła).  

7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Wypracowane podczas działań podejmowanych w projekcie REVIVAL! rekomendacje strategiczne dla 
miasta Bolesławiec powinny zostać uwzględnianie w procesie aktualizacji lub tworzenia nowych 
dokumentów strategicznych dla miasta. Ważne, aby przy opracowywaniu koncepcji rozwoju miasta 
dziedzictwo historyczne było jego filarem. Uczestnicy grupy fokusowej wyraźnie wyrazili życzenie, aby 
tożsamość miasta i jego historyczne ślady zostały zachowane również w toku działań rozwojowych. 
Ponadto podkreślono ogromne znaczenie ścisłego zaangażowania mieszkańców w procesy 
planowania i prowadzenia rozwoju miasta w oparciu o lokalne potrzeby.  

Podczas IV warsztatów partnerów projektu, które odbyły się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen, 
przedstawiciele miasta Bolesławiec przekazali informacje o najważniejszych dokumentach 
dotyczących rozwoju i ochrony dziedzictwa historycznego w mieście.  

Strategia Rozwoju Miasta Bolesławiec (2014-2020) 

Dokument ten stanowi kolejną aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec, która ma na celu 
ukazać uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, determinujące rozwój Bolesławca w latach 2014-
2020. Dokument przedstawia rolę miasta Bolesławiec w regionie w oparciu o już przyjęte w 
momencie jego opracowywania dokumenty planistyczne (strategia Dolny Śląsk 2020), ale również o 
założenia dokumentów, które były jeszcze w fazie opracowywania – Regionalny Program Operacyjny 
czy Strategię Zachodniego Obszaru Integracji. W dokumencie przedstawiono również porównawcze 
dane statystyczne, które pozwalają umiejscowić Bolesławiec wśród gmin Zachodniego Obszaru 
Integracji, regionu i kraju. Dane te stanowią uzupełnienie diagnozy prospektywnej miasta, która 
opracowana została w latach poprzednich przy opracowywaniu strategii oraz procesie jej aktualizacji. 

W aktualizacji ujęto również informację o projektach, które planowane są do podjęcia i zakłada się 
ich współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Opracowany dokument nie jest kompletny, co wynikało z braku w czasie jego opracowywania 
ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego i Strategii Zachodniego Obszaru Integracji. Z 
podanych powodów nie było również możliwości dokonania gruntownej przebudowy struktury 
strategii – wskazania nowej mapy celów strategicznych i operacyjnych wraz z zadaniami mającymi do 
ich osiągnięcia doprowadzić. 

Ze względu na kończący się czas obowiązywania dokumentu (do końca 2020 roku) wymagane jest 
podjęcie aktualizacji lub opracowanie nowej strategii rozwoju miasta.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec (GPR) stanowi dokument 
uszczegóławiający politykę rozwoju lokalnego prowadzonego przez władze Miasta Bolesławca. Jest to 
opracowanie, które nadaje kierunek szczególnym celom rozwoju Miasta Bolesławca. GPR odnosi się 
do określonych grup mieszkańców gminy, co wynika z przeprowadzonej na poziomie delimitowanych 
obszarów zdegradowanych oraz rewitalizowanych diagnozy oraz zorganizowanego procesu 
uspołeczniania. Na tej podstawie określono interesariuszy – potencjalnych beneficjentów polityki 
rewitalizacyjnej, których potrzeby będą zaspakajane w pierwszej kolejności, w odniesieniu do 
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wytypowanych terytoriów miasta, gdzie koncentrują się problemy natury społecznej, gospodarczej 
i/lub przestrzenno – funkcjonalnej i/lub technicznej i/lub środowiskowej. 

Problemy i potrzeby zidentyfikowane w określonych dziedzinach funkcjonowania społeczności 
lokalnej Bolesławca uzgodnione zostały przy aktywnym współudziale potencjalnych interesariuszy. 
Takie kompleksowe podejście do kształtowania lokalnych polityk publicznych stymulowało będzie 
skuteczne i efektywne ograniczanie słabych stron miasta. GPR uwzględnia problemy różnych grup i 
środowisk oraz przewiduje realizację potrzeb zarówno tzw. „twardych” – mieszczących się w obszarze 
inwestycji w szeroko pojętą infrastrukturę techniczną, jak i tych „miękkich” – stymulujących kapitał 
ludzki oraz społeczny miasta. GPR jest dokumentem integrującym – na poziomie podobszarów 
rewitalizacji – lokalne polityki publiczne. Z jednej strony wpisuje się w już istniejące opracowania 
planistyczne. Z drugiej zaś, determinował będzie przyszłe dokumenty programujące rozwój lokalny 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2018-2022 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec 2014-2018 sporządzony został na 
podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23. lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162, 
poz. 1568 z 2003 r.), wprowadzającej obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami 
przez samorządy zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe oraz gminne. Zgodnie z artykułem 87 tejże 
ustawy, gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Prezydenta Miasta na okres 4 
lat i po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlega uchwaleniu przez Radę 
Miasta. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Prezydent Miasta co dwa lata 
sporządza sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawia Radzie Miasta. 

Do głównych celów programów opieki nad zabytkami ustawodawca zalicza m. in. włączenie 
problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym 
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony 
przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie 
przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.  

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Bolesławiec 2014-2018 przygotowany został w oparciu 
o metodologię zalecaną w Poradniku metodycznym opracowanym przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa), opublikowanym 
w Kurierze Konserwatorskim Nr 3, 2009, s. 14-36. Program w 2020 roku został wyróżniony 
w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego 
Konserwatora Zabytków „SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA“  
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Materiał ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po wprowadzeniu zawierającym krótki opis projektu (rozdział 1) oraz informacje na temat 
przygotowania niniejszych rekomendacji (rozdział 2) część pierwsza zajmuje się sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań i propozycji rozwiązań dla 
Chełmska Śląskiego. Zostały one opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej 
Rewitalizacji Miast i Instytut Rozwoju Terytorialengo wspólnie z przedstawicielami partenra projektu 
– Urzedu Miasta i Gminy Lubawka. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko
mendacje_strategiczne_Chełmsko Śląskie.pdf 

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_town.pdf
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne
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1 Projekt REVIVAL!  

W polsko-niemieckim projekcie "REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo-zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii przy wsparciu trzech instytucji badawczych starało się o wzmocnienie swoich śródmieść, 
cennych pod względem architektoniczno-kulturowym. Projekt o łącznej wartości 1 032 906 euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą 877 544 euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas trwania projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR), należący do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, 
koordynuje projekt jako partner wiodący. Wspólnie z Technische Universität Dresden (IHI Zittau), 
będącym drugim partnerem naukowym w projekcie, IÖR prowadzi w Görlitz Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS). Z polskiej strony partnerem naukowym w projekcie 
jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka – oraz Lubomierz w zachodniej części Województwa Dolnośląskiego oraz Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta partnerskie w projekcie położone są na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020. Obszar objęty projektem cechuje się w znacznej części dużą liczbą 
małych i średnich miast o średniowiecznych korzeniach, mających podobne potencjały i wyzwania 
pod względem rozwoju historycznego, struktury miejskiej, dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ale również rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego. Przy swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia i Drezna, małe i średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno-urbanistycznej 
jako wspólny potencjał. Poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i ożywienie historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego trwałego rozwoju i wysokiej jakości 
życia w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Działania projektowe realizowane były 
w ramach ustrukturyzowanej, transgranicznej wymiany doświadczeń i rozciągały się 
od indywidualnych, wykonywanych samodzielnie przez miasta partnerskie działań rewitalizacyjnych 
w śródmieściach, poprzez transgraniczne działania informacyjne i popularyzujące wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za takie podejście projekt REVIVAL! został nagrodzony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 

   

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
http://revival.ioer.eu/
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze rekomendacje strategiczne gromadzą pozyskane w projekcie REVIVAL! odpowiedzi na 
pytanie, jaki wkład wnieść może dziedzictwo kulturowe w wysoką jakość życia i zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały w ramach projektu przez trzech partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona kwerendy literatury oraz konsultacje z ekspertami z dziedzin badań 
nad jakością życia, badań nad małymi i średnimi miastami oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku projektu pięć tez (patrz rozdz. 3.1) odnośnie tego, jaki wkład wnieść może w idealnym 
przypadku kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne w jakość życia i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach partnerskich. Aby ustalić, jaki jest rzeczywisty i jaki mógłby być wkład historycznych 
centrów miast z ich dziedzictwem kulturowym w poszczególnych miastach partnerskich, polskie 
i niemieckie zespoły badawcze przeprowadziły osobno w sumie dziesięć warsztatów w grupach 
fokusowych z przedstawicielami społeczności miejskich. Półdniowe spotkania prowadzone były 
zgodnie z jednolitą metodologią, która - odnośnie składu grupy i przebiegu - dostosowywana była 
z pewną elastycznością do miejscowych warunków. Grupy fokusowe składały się, razem 
z przedstawicielami biorących udział w projekcie urzędów miejskich i moderujących warsztaty 
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instytucji badawczych, z ok. 15 osób. Miasta zaprosiły do udziału w grupach fokusowych między 
innymi członków rad miejskich i burmistrzów, przewodniczących różnych stowarzyszeń oraz 
handlowców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i marketingu miejskiego czy też społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta (patrz rysunek wykresu sieciowego w rozdziale 3.2). Na podstawie schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały i wyzwania miejskiej 
jakości życia (patrz ryc. schwarcplanu z adnotacjami w rozdziale 5.1). Służyło to zarówno jako 
podstawa do wspólnego zwiedzania miejscowości, jak i do końcowej dyskusji o tym, jak wpływać 
należałoby na lokalne warunki ramowe, aby wykorzystać optymalnie kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza tym w rekomendacjach strategicznych uwzględniono wyniki kolejnych dwóch warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni oraz podległych im instytucji z obu krajów w listopadzie 2019 roku były częścią 
wyróżnienia projektu REVIVAL! jako projektu flagowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach w polsko-niemieckim obszarze powiązań wykorzystując kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne i jaką rolę odgrywa przy tym krajowa polityka rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz wspólna dyskusja na temat treści rekomendacji strategicznych w ramach regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie, jest to z powodu odległości 
od metropolii oraz wynikającej z uwarunkowań historycznych relatywnej słabości gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym śródmieściom grozi pomimo sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury i stanu 
budynków utrata tradycyjnych funkcji, jakie pełniły na rzecz miasta i jego otoczenia jako miejsce 
kultury, handlu i spotkań. Utrata miejskich funkcji użytkowych i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w lokalach mieszkaniowych i użytkowych w obrębie starówek, co stanowi zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich jak 
walory rekreacyjne, oferta kulturalna i wizerunek miasta przy wyborze miejsca zamieszkania 
i działalności gospodarczej tendencja ta stanowi negatywny element w ocenie wartości lokalizacji. 
Z drugiej strony, coraz większe przeciążenie aglomeracji, jak w tym przypadku wokół Wrocławia 
i Drezna, z trudną sytuacją na rynkach mieszkań oraz narastającymi problemami ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co tworzy szanse dla obszaru objętego projektem. Miasta partnerskie REVIVAL! ze swoją ofertą 
przestrzeni w zwartych, historycznych strukturach i atrakcyjnym dziedzictwem architektoniczno-
urbanistycznym oferują znaczny potencjał odrodzenia w ramach narastających w całej Europie 
procesów (re)urbanizacji.  

 



 

7 
 

3.1 Potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na miejską jakość 
życia  

Następujące pięć tez opisuje potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na 
jakość życia w historycznych małych i średnich miastach zgodnie z wnioskami zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy literatury i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje w pełnej rozciągłości w praktyce oraz czy jest wykorzystywany, zależy od lokalnych 
uwarunkowań w danym mieście. Przedstawione pięć tez poddane było pod dyskusję w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I. Tożsamość społeczności miejskiej a istota miasta: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ono ich łączy. Mieszkańcy angażują się aktywnie na rzecz jego zachowania 
i wykorzystania. 

III. Zasoby architektoniczne, struktura urbanistyczna i przestrzeń publiczna: Historyczne centrum 
miasta odgrywa ważną rolę w powszednim życiu mieszkańców miasta. W centrum znajdują się 
najważniejsze instytucje społeczne, kulturalne i sakralne, urząd miasta i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV. Funkcje kulturalne oraz związane z edukacją i rekreacją: Kulturowe dziedzictwo 
architektoniczno-urbanistyczne umożliwia tworzenie dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych 
ofert kulturalnych oraz działań rekreacyjnych i edukacyjnych, nawiązujących często do lokalnych 
tradycji i świąt.  

V. Gospodarka: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne odgrywa ważną rolę dla lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w rzemiośle i budownictwie, turystyce i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na jakość życia oraz 
zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi tezami w miastach partnerskich projektu REVIVAL! oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe znaczenie uczestnicy większości grup fokusowych przypisywali tezom nr 1 i nr 2 z ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy potwierdzali zasadniczo, że dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne może wnosić, 
obok innych czynników, jak np. dziedzictwo przyrodnicze atrakcyjnych krajobrazowo regionów, 
ważny wkład do istoty miasta i poczucia związku mieszkańców z ich małą ojczyzną. Jako ważne 
oceniano przy tym nie tylko dostrzegalne zmysłami aspekty jak piękno architektury czy szczególną 
atmosferę historycznych centrów miast, lecz również lokalne dziedzictwo niematerialne, 
przekazywane w formie tradycji i opowieści (narracji). Uczestnicy grup fokusowych podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano również, że dziedzictwo budowlane w złym stanie może być symbolem poczucia 
społecznej porażki i wzmacniać negatywne procesy. Dobry stan techniczny i możliwość korzystania 
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z historycznej substancji architektonicznej stanowią tym samym dwa warunki, aby zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc. 2. Ocena lokalnego znaczenia pięciu tez w grupach fokusowych w miastach partnerskich 
projektu: 

 

Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 
Również znaczenie dla spójności społecznej, która stała w centrum drugiej tezy, zostało 
potwierdzone. W miastach partnerskich projektu występują przykłady, w których zaangażowanie 
społeczne na rzecz starówek miało ważne znaczenie wspólnoto twórcze. Jednakże wielokrotnie 
wskazywano również, że zaangażowanie na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
architektonicznego zazwyczaj opiera się na zapale pojedynczych osób i należałoby wspierać 
aktywność całych społeczności. Może to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym, który do dziś w obszarze objętym projektem, w szczególności po polskiej stronie, 
oddziałuje na patriotyzm lokalny i dumę mieszkańców z ich miasta oraz na aktywność na rzecz 
dziedzictwa, są przesiedlenia, które nastąpiły w regionie w wyniku przesunięcia granicy polsko-
niemieckiej po II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz jego społeczności 
miejskich symptomatyczne wydaje się po części negatywne samo postrzeganie, które częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść jeszcze znacznie większy wkład 
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do lokalnej i regionalnej identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta były dotknięte przemianami struktur gospodarczych, co znowu zależy od wielkości miasta, 
położenia geograficznego i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie starówki mają duże znaczenie symboliczne jako serce swoich miast. Często podkreślano 
potrzebę poprawy jakości przebywania w śródmieściach oraz ich funkcji jako obszarów komunikacji 
społecznej. Należy w tym celu redukować bariery fizyczne, ekonomiczne ale również psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie w grupach fokusowych wyrażano postulat silniejszego partycypacyjnego rozwoju 
miejskiego. Na przykład powtarzała się propozycja partycypacyjnego wypracowania miejskiej wizji 
rozwoju.  

W miastach partnerskich w Polsce i Niemczech uwidoczniła się trudność pogodzenia z jednej strony 
potrzeby efektywnych i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych zasobów architektonicznych oraz ochrony charakterystycznej atmosfery starówek 
a z drugiej strony konieczności modernizacji istniejących budynków oraz potrzeby budowy nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania z niej. Teoretycznie dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne i związane z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników grup fokusowych jako mierny. W niektórych z nich dziedzictwo kulturowe starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej ludności. Wszystkie śródmieścia wykorzystują jednakże kilka razy w roku swój potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości grup fokusowych oceniono bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (teza nr 5). Wpływ wynikający z miejsc pracy 
w branży turystycznej lub też w budownictwie oceniany był najczęściej jako marginalny. Często 
podkreślano wręcz przeciwnie obciążenia finansowe dla komunalnych lub prywatnych właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup fokusowych byli zgodni, że dziedzictwo kulturowe jako czynnik miękki istotnie zwiększa 
atrakcyjność miasta lub mogłoby ja zwiększać. Lepsza promocja miast i regionu oraz dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów strategicznych przyporządkowano w rozdziale 4.3 pierwsze propozycje rozwiązań, które 
wynikają z wiedzy pozyskanej w ramach projektu REVIVAL!. Rekomendacje odnoszące się 
do konkretnych miejscowości (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
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Lubomierza, Żar) znaleźć można poza tym w komunalnych rekomendacjach strategicznych 
w rozdziałach 5-7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez rewitalizację historycznych centrów miast miejską 
jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na płaszczyźnie regionalnej należy wykorzystywać także transgranicznie potencjał wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w historycznych centrach miast na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni oraz wysokiej regionalnej jakości życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, 
odnoszące się do siebie nawzajem obszary działań i sformułowano je jako nadrzędne cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno-architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 
 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany potencjalny wkład w miejską jakość życia. Poniższe propozycje rozwiązań 
odnoszą się w pierwszej linii do odpowiedniego do potrzeb i zgodnego z ochroną zabytków 
zachowania i rozwoju istniejącej substancji budowlanej centrów miast. Należy przy tym jednak 
uwzględniać powiązane dziedzictwo niematerialne. Remonty, renowacje, modernizacje i budowa 
nowych obiektów powinny mieć na celu użytkowania zgodne z zabytkowym charakterem, które 
odpowiadają zarówno potrzebom społecznym i zasobom budowlanym, jak i w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy życzeniem mieszkańców zachowania historycznej substancji budowlanej i autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu artykułowali zarówno życzenie konsekwentnej ochrony historycznych budynków 
i wizerunku miasta, między innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak i bardziej elastycznego wydawania pozwoleń na czasowe i odwracalne interwencje 
w pojedynczych zabytkach i w przestrzenni publicznej historycznych centrów miast. Skuteczne 
kompromisy wymagają między innymi ścisłej i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 
zabytków i rozwoju miast. Profesjonalne doradztwo dla właścicieli zabytków i inwestorów 
odnośnie działań budowlanych wymaga, aby urzędy miast były w stanie udostępnić osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby umożliwić komunalnym i prywatnym właścicielom zabytków i innych godnych ochrony 
istniejących budynków ich zachowanie i rozwój, potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia 
charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza tym artykułowano w miastach partnerskich życzenie wspierania zaangażowania 
obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form angażowania mieszkańców wzmocnić także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, 
zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

 

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w jakość życia i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie fizycznej dostępności obejmuje poprawę dostępności centrów miast w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz dla rowerzystów i pieszych. Szczególne wyzwanie na starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów. Uwzględniając zmiany demograficzne, ale także życzenie kształtowania starówek 
zgodnie z potrzebami rodzin, wyzwaniem wydaje się być zapewnienie dostępności szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie wysokiej jakości przebywania dla wszystkich grup wiekowych jest wymogiem dla 
społeczno-integracyjnego oddziaływania centrów miast. W związku z tym wyraźna stała się 
w miastach partnerskich na przykład potrzeba istnienia funkcjonalnych mebli miejskich, placów 
zabaw oraz oświetlenia centrów miast i ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne jest poza tym, aby udostępniać wyważoną ofertę kulturalną i usługową w historycznych 
centrach miast, która uwzględni zarówno rozwój turystyczny jak i zainteresowania i (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia centrów miast poprzez organizację wydarzeń publicznych jak festyny i wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym i dalej możliwym do poszerzenia polem działania jest upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego centrów miast. Należy do tego między innymi oferta informacyjna w przestrzeni 
miejskiej i jego zabytkach. Oferta ta w każdym przypadku powinna być wielojęzyczna (w języku 
polskim, angielskim, niemieckim). Na obszarze projektowym wyrażono szczególną potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym treściom narracyjnym przypisano w kilku miastach partnerskich funkcję integrującą 
społecznie i wspierającą zaangażowanie obywatelskie na rzecz rozwoju miasta. Badanie, 
dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych treści narracyjnych powinno być więc jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W końcu udział mieszkańców w rozwoju miejskim może być ważnym wkładem w rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod pojęciem inkluzyjnego społecznie i przestrzennie rozwoju miasta rozumiane jest zarówno 
aktywne włączenie mieszkańców i różnych grup interesów, jak i podejście integrujące 
przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest także skuteczne, aby pokonywać konflikty użytkowania i interesów w historycznych centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie ich 
funkcji dla miasta i okolicy. Z tego względu należy zapobiegać procesom suburbanizacji, aby 
wzmocnić różnorodność funkcji centrów miast i chronić integralność krajobrazową okolicznych 
terenów. W celu realizacji tych postulatów należy wykorzystywać formalne i nieformalne 
instrumenty planowania miejskiego i regionalnego. Należą do nich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach których sterować i ograniczać można wznoszenie 
nowych obiektów. Aby tego rodzaju ograniczenie nie prowadziło do upośledzenia potencjału 
rozwojowego danej gminy, należy korzystać np. z programów (wewnętrznego) rozwoju miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego i związanego z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby w ten sposób obok interesów technicznych i gospodarczych mocniej skoncentrować się na 
potrzebach funkcjonalnych, społecznych i emocjonalnych. Centralnym celem byłoby zachowanie 
genius loci, tzn. lokalnej architektonicznej, kulturowej i społecznej specyfiki i atmosfery. Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny być konflikty użytkowań jak na przykład życzenie ożywionego śródmieścia, które służy 
wszystkim grupom ludności jako przestrzeń komunikacji społecznej, a jednocześnie sprosta 
potrzebom spokoju jego mieszkańców. Celem powinno być wynegocjowanie kompromisu, który 
uwzględnia przeciwstawne interesy i ma na celu wyważoną, śródmiejską ofertę dla różnych grup 
użytkowników w każdym wieku i dla rodzin. W miastach partnerskich podkreślano znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte tu propozycje rozwiązań dotyczą obszarów działań, które zakładają wspólne działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek regionu i jego miast oraz ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym stopniu komunikować (promować) do wewnątrz i na zewnątrz walory lokalne 
i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 
regionalnej jakości życia. Może to przyczynić się do tego, że nie tylko pozyskuje się turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny, lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej różnorodności regionu - dziedzictwa kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego i niematerialnego będą miały, obok atrakcyjności krajobrazowej, pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz i na zewnątrz. Jest to także działanie o znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji turystyki, do której należy także opracowywanie wspólnych ofert turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa, która z uwagi na ograniczenia pandemiczne w roku 2020 musiała zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza tym znaczenie transgranicznego 
promowania produktów regionalnych, które powinno być uzupełniane lokalnymi działaniami 
na rzecz promocji rękodzieła (artystycznego). W związku z tym wskazujemy na możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w ramach projektu REVIVAL!. Także transgraniczny cykl imprez 
na rynkach organizowanych w ramach projektu dostarczył impulsu dla promocji regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie komunalnej, które mają na celu rewitalizację historycznych 
centrów małych i średnich miast, przyczyniają się także do wzmocnienia policentrycznej struktury 
regionu. Należy to ocenić jako wkład w zrównoważony rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki temu 
chroni się kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne zasoby i promuje spójność społeczną. Wymienić 
należy następujące dodatkowe propozycje rozwiązań w celu wzmocnienia transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego. Jako wspólna wizja 
planowania przestrzennego służyć może Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na poziomie kraju związkowego na obszarach częściowych, ważną rolę odgrywa w Saksonii 
planowanie regionalne. W Polsce siła regulacyjna planu regionalnego (Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem ciężkości planowania regionalnego powinno być zachowanie witalności i wzmocnienie 
funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 
suburbanizacji.  

Biorąc pod uwagę (ponad)regionalną i transgraniczną dostępność wspólnego dziedzictwa 
kulturowego istotna jest poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami i najbliżej 
położonymi aglomeracjami. Należą tu w szczególności połączenia publicznym transportem 
zbiorowym i regionalnym trasami rowerowymi, które zapewnić należy także transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie rekomendacji do istniejących regionalnych i lokalnych instrumentów 
strategicznych  

Istniejące dokumenty strategiczne dają różnorodne możliwości nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL! i silniejszego uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 

Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program 
powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. W dokumencie przyjęto, że dziedzictwo 
kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
• budowania wiedzy o zabytkach  
• i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy Plan Rozwoju jest kompleksową, ponadlokalną i interdyscyplinarną strategią planowania 
przestrzennego kraju związkowego w celu organizacji przestrzennego ładu i rozwoju Saksonii. 
Krajowy Plan Rozwoju określa cele i zasady planowania przestrzennego w oparciu o ocenę stanu 
przyrody i krajobrazu oraz rozwoju przestrzennego. W związku ze strategicznymi zaleceniami 
dotyczącymi rozwoju dziedzictwa kulturowego i jakości życia w małych i średnich miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować i rozwijać kulturalną różnorodność i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 
z jej siecią placówek kulturalnych i zabytków, związanych z regionalnymi tradycjami kulturalnymi 
w miejscowościach centralnych i w terenie w jej historycznie powstałej różnorodności i funkcji 
wspierania tożsamości poprzez odpowiednie do zapotrzebowania, wydajne i możliwe 
do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien)2   

Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk jest jako organ odpowiedzialny za 
regionalne planowanie przestrzenne zobowiązany do sporządzenia planu regionalnego. Region 
planowania obejmuje powiaty Bautzen i Görlitz. Plan Regionalny sporządzany jest na ok. 10 lat. 
Najważniejsze cele Planu Regionalnego, korespondujące ze strategicznymi rekomendacjami 

                                                           
1 Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2 Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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niniejszego dokumentu, dotyczą obszarów turystyki i rekreacji oraz obszaru ochrony krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne i historyczne obszary turystyczne położone 
w obrębie destynacji Górne Łużyce - Dolny Śląsk powinny być nadal rozwijane zgodnie 
z charakterystyką i możliwościami (por. uzasadnienie) danego regionu w ramach ustalonych 
sposobów zagospodarowania przestrzennego oraz trwałych powiązań tworzonych zgodnie z ich 
walorami krajobrazowymi i tematycznymi. Należy pogłębiać odpowiednią współpracę 
ponadregionalną szczególnie w zakresie powiązań pomiędzy turystyką miejską i wiejską. Należy 
zachować i rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną z uwzględnieniem cennych struktur 
urbanistycznych i typowych elementów architektury regionalnej. Inwestycje budowlane istotne pod 
względem planistycznym powinny zostać skoncentrowane na obszarach 
priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości centralne i gminy o funkcji specjalnej 
Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 
otoczenia charakterystycznych elementów wizerunku krajobrazu i historii osadnictwa oraz dla 
wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS 3). Dokument powstał przy zastosowaniu podejścia opartego na terytorializacji rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W Strategii dużą rolę przywiązuje się do aspektu 
społecznego. Wizja, misja i cel główny, a także podporządkowane im cele strategiczne i operacyjne 
akcentują znaczenie poprawy jakości życia oraz ożywienie obszaru poprzez aktywizowanie 
społeczności lokalnych, zatrzymywanie  obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było to 
możliwe w dokumencie zwraca się również uwagę na ochronę zasobów i ich rewitalizację na 
płaszczyznie kulturowej, ekonomicznej i społecznej oraz na konieczność poprawy warunków życia, 
w tym ograniczenie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjną ofertę mieszkaniową i kulturano-
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją 
planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) 

                                                           
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 
a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 nakierowana jest na rozwój współpracy 
transgranicznej w tych dziedzinach, w których można oczekiwać największych pozytywnych 
oddziaływań na obszar pogranicza. Cele pokrywające się z rekomendacjami strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

• Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

• Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Chełmsku Śląskim  

W ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu REVIVAL! - Rewitalizacja 
historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, przygotowano ocenę bieżącej sytuacji odnośnie 
historycznych centrów miast wraz ze strategicznymi rekomendacjami, które zostały opracowane 
głównie na podstawie wypowiedzi lokalnej społeczności podczas warsztatu (grupy fokusowej). 
Spotkanie to w Chełmsku Śląskim miało miejsce 10 grudnia 2019 roku, a uczestniczyli w nim 
przedstawiciele samorządu, aktywiści i działacze lokalnych stowarzyszeń, przedstawiciele świata 
kultury, sportu i edukacji. Do opracowania rekomendacji strategicznych dla Chełmska Śląskiego 
posłużyły też informacje uzyskane od przedstawicieli samorządu podczas IV warsztatu partnerów 
projektu, który odbył się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen.  

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Warsztat grupy fokusowej w Chełmsku Śląskim pokazał, że świadomość potrzeby wspólnego 
działania lokalnych działaczy, aktywistów i innych zaangażowanych w życie miasta mieszkańców 
z władzami samorządu w celu podnoszenia jakości życia w mieście jest bardzo duża. Ogromny 
potencjał dziedzictwa architektonicznego oraz niematerialnego jakim dysponuje Chełmsko Śląskie, 
dzięki takiej świadomości z roku na rok jest wykorzystywany na coraz szerszą skalę. 

Można powiedzieć, że Chełmsko Śląskie jest przykładem miasta, którego rozwój społeczny, a także 
w dużej mierze gospodarczy, powinien zostać oparty na dziedzictwie kulturowym. Kultywowanie 
tradycji w postaci wywarzania produktów z lnu powinno stać się rozpoznawalną w regionie i kraju 
marką własną, co więcej powinien być to też aspekt spajający społeczność i wzmacniający więź 
z miastem.   

W dyskusji podczas warsztatu fokusowego można było zauważyć wśród uczestników bardzo dużą 
świadomość dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia dla poczucia przywiązania i jakości życia 
w mieście. Podkreślano, jak niebagatelne znaczenie, szczególnie w związku z trudną historią miasta 

                                                           
4 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/ 

5 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 

https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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(powojenne przesiedlenia) ma poszanowanie zastanego dziedzictwa kulturowego i jego swoista 
integracja z dziedzictwem przywiezionym przez nowych, powojennych mieszkańców.  

Mieszkańcy Chełmska wyrazili głębokie rozczarowanie brakiem zainteresowania ze strony władzy 
centralnej (ministerstw) potrzebami małych, peryferyjnie położonych miasteczek. Środki zewnętrzne, 
które trafiają do Chełmska Śląskiego są wciąż za małe w odniesieniu do wielkości potrzeb jakie 
miasteczko posiada. Dlatego ważne dla jego mieszkańców ciągłe przypominanie władzy o swoich 
potrzebach i brakach.  

Uczestnicy warsztatu zauważyli, iż bardzo ważnym aspektem budowania przywiązania do miejsca są 
wszelkie przejawy aktywności lokalnej społeczności, która to, co ważne, z roku na rok jest coraz 
większa. Szczególnie istotne okazuje się być zaszczepianie miłości do tradycji wśród najmłodszych 
mieszkańców oraz pokazywanie pozytywnych efektów wspólnej pracy na rzecz miasteczka.  

Podkreślono również jakim niezwykłym dziedzictwem kulturowym dysponuje Chełmsko Śląskie, które 
całe objęte zostało strefą ochrony konserwatorskiej. Niestety, nie idą z tym w parze środki finansowe 
na rewitalizację zabytkowej tkanki miejskiej. Zabytkowe obiekty zlokalizowane w centralnej części 
miasteczka wykorzystywane są w przeważającej mierze na funkcje mieszkaniowe. Niestety, 
mieszkańcy tych obiektów nie mogą sami pozwolić sobie na remonty czy modernizację obiektów. 
Dochodzą do tego jeszcze często trudności formalno-prawne, które również uniemożliwiają tego typu 
indywidualne działania.  

Według uczestników warsztatu jeszcze 10 lat temu centrum miasteczka pełniło bardzo ważną funkcję 
w codziennym życiu mieszkańców. Było to miejsce codziennych zakupów, czy dokonywania innych 
sprawunków, które stawały się pretekstem do spotkań na rynku. Obecnie coraz więcej sklepów 
„wyprowadzonych” zostało na obrzeża miasteczka, tym samym doprowadzając do prawie 
całkowitego upadku handlu w rynku.  

Podczas warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na mapie historycznego centrum miasta 
miejsc napawających dumą (zielony kolor) oraz miejsc posiadających potencjał, ale wymagających 
interwencji w postaci remontu, modernizacji lub zmiany funkcji (czerwony kolor). Jako miejsca 
napawające dumą wskazano m.in. figura św. Jana Nepomucena na Rynku, zespół drewnianych 
domów tkaczy, kościół parafialny pw. Świętej Rodziny wraz z plebanią, dom kultury, a także kilka 
obiektów leżących poza historycznym centrum. 

Do obiektów posiadających bardzo duży potencjał, aczkolwiek obecnie będących w stanie bardzo 
złym, wymagającym interwencji wskazano przede wszystkim zabytkowe barokowe i klasycystyczne 
kamienice wokół Rynku oraz dawny kościół ewangelicki.  
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Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Chełmsku Śląskim - plan historycznego 
centrum miasta z adnotacjami uczestników. 

 

Źródło: REVIVAL! 

5.2 Potrzeba działania 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zwrócono uwagę na różne potrzeby działań związanych 
z budowaniem świadomości o dziedzictwie kulturowym, a które przekładają się również na poprawę 
jakości życia w mieście. 
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W Chełmsku Śląskim jako jedną z głównych potrzeb działań zdefiniowano jako konieczność edukacji 
i popularyzacji wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, szczególni wśród dzieci i młodzieży. 
Zauważa się bowiem, iż w programie edukacji powszechnej (szczególnie historii i sztuki) brakuje 
miejsca na wplatanie wątków o lokalnej historii, poruszających kwestie lokalnego dziedzictwa 
(materialnego i niematerialnego). Zdobycie wiedzy na ten temat ogranicza się własnych poszukiwań 
lub dodatkowych zajęć oferowanych przez miejskie instytucje kultury, do których dostęp pomimo 
starań organizatorów, nie mają wszyscy młodzi mieszkańcy miasta.   

Potrzebę działania w sferę edukacji i popularyzację wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród 
mieszkańców Chełmska Śląskiego, dodatkowo uczestnicy spotkania potwierdzili przyznając, iż 
poczucie przynależności do miejsca to aspekt, który buduje się latami. Stąd potrzeba czasu i szerzenia 
wiedzy, aby takie przywiązanie zbudować, wzmocnić.  

Jednogłośnie stwierdzono jednak, że pomimo zmiany mentalności i nastawienia mieszkańców 
Chełmska Śląskiego do kwestii dbania o jego dziedzictwo, w miasteczku wciąż potrzeba pasjonatów 
i ludzi chętnych do pracy na rzecz wspólnego dobra, szczególnie osób, które zostałyby liderami takich 
działań.  

Kolejną niezwykle istotną potrzebą działań jest rewitalizacja historycznego centrum miasta. Jak 
zauważyli uczestnicy warsztatów, sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ wiele budynków popadło 
w ruinę lub zostało doszczętnie zniszczonych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim 
brak środków u mieszkańców na remonty czy modernizację zabytkowej tkanki miejskiej.  

Uczestnicy podkreślali podczas spotkania, że nie tylko brakuje środków na remonty zabytkowej tkanki 
miejskiej, ale również często brakuje też wsparcia i dobrej woli u decydentów (m.in. konserwatora 
zabytków), którzy opierają swoje decyzje na przestarzałych zapisach ustaw i rozporządzeń. 
Uniemożliwia to podejmowanie działań nowatorskich i nieszablonowych, np. przysłonięcie 
pozostałości zrujnowanej kamienicy w jednym z narożników rynku plandeką z nadrukiem kamienicy.  

Jak zaznaczono, całe Chełmsko Śląskie jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też czasami 
pewne inwestycje przeciągają się w czasie przez formalności lub w ogóle nie dochodzą do skutku. 
Mieszkańcy Chełmska Śląskiego nie chcą rewitalizacji w wersji cukierkowej i komercyjnej. Zależy im 
na zachowaniu unikatowego ducha tego miejsca z jednoczesnym odnowieniem najważniejszych 
zabytków i staromiejskiej tkanki.  

Obecnie w rynku bardzo brakuje lokali gastronomicznych (np. kawiarni, restauracji), gdzie mieszkańcy 
ale i turyści mogliby posilić się i spędzić wolny czas. W takim miejscu powinna być również możliwość 
degustacji lokalnych produktów spożywczych, które stanowią o bogactwie niematerialnego 
dziedzictwa Chełmska Śląskiego. Dla ożywienia rynku, a także aktywności gospodarczej mieszkańców, 
szansą mogłoby być stworzenie w sezonie letnim cyklicznych spotkań na rynku z degustacją lokalnych 
produktów, paradą teatrów ulicznych, pokazem rzemiosła i tradycji.  

Mieszkańcom Chełmska Śląskiego zależy, aby przybywający do miasta turyści pozostali w nim na 
dłużej. Chełmsko Śląskie powinno stać się miejscem, w którym warto zostać na kilkudniowy pobyt 
(np. aby zwiedzać okolicę). Dlatego też szczególnie ważne jest, aby powstał w mieście obiekt 
hotelowy, który zapewniałby szeroki wachlarz usług (np. organizacja konferencji, spotkań, przyjęć, 
itp.).  

Uczestnicy warsztatów zauważyli również, iż sporym wyzwaniem dla Chełmska Śląskiego jest 
przywrócenie w pełni tradycji tkackiej, opartej na lnie.  
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Wśród potrzeb działań wymieniono również kwestie związane z transportem publicznym oraz 
gospodarczym rozwojem miasta.  

6 Rekomendacje strategiczne dla Chełmska Śląskiego 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zaproponowano wstępnie rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających z potrzeb działania (rozdział 5.2.). Działania te mają na celu zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na jakość życia w Chełmsku Śląskim. Propozycje 
rozwiązań można ująć w strategicznych rekomendacjach dotyczących wzmocnienia krajobrazu 
miejskiego (rozdział 4). 

Rozwój turystyki  

Chełmsko Śląskie posiada znaczny potencjał turystyczny, który opiera się na dziedzictwie kulturowym 
samego miasta oraz na atrakcyjnej przyrodniczo jego najbliższej okolicy (Góry Krucze, Kotlina 
Krzeszowska, Zawory). W związku z tym niezwykle istotne jest powiązanie ze sobą tych dwóch 
aspektów, tak aby stworzyć spójną i atrakcyjna ofertę turystyczną dla tego obszaru. Taka 
kompleksowa oferta pozwoli zachęcić do przyjazdu i pozostaniu na kilka dni szerszą grupę turystów 
zainteresowanych zarówno aktywnym spędzaniem wolnego czasu na łonie przyrody jak i turystyką 
miejską.  

Jednym z pożądanych kierunków rozwoju turystyki w Chełmsku Śląskim jest niewątpliwie tak zwana 
turystyka sentymentalna. W tym przypadku oferta turystyczna miasta powinna zostać przygotowana 
z myślą o osobach, które same lub ich przodkowie urodzili się i/ lub mieszkali w Chełmsku. Warto 
rozważyć na przykład przygotowanie specjalnej trasy turystycznej z najważniejszymi zabytkami 
miasta, trasy pokazującej codzienne życie mieszkańców (miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce 
spędzania wolnego czasu itp.), czy trasy śladami najwybitniejszych obywateli przedwojennego 
miasta.  

Tak sprofilowane oferty warto wzbogacić elementami turystyki muzealnej, sakralnej, industrialnej 
(tkactwo), festiwalowej (LENDOG, Jarmark Tkaczy Śląskich) czy kulinarnej. 

Rewitalizacja rynku oraz zabytków 

Według wypowiedzi uczestników grupy fokusowej oraz informacji przekazanych przez administrację 
miasta, główną bolączką Chełmska Śląskiego jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji 
historycznego Rynku. W związku z koniecznością renowacji zabytkowej tkanki budowlanej na Rynku 
i w całym centrum miasta wymagane jest wypracowania modelu współpracy na linii samorząd – 
właściciele zabytkowych budynków, który posłuży sprawnemu i efektywnemu przeprowadzaniu 
remontów czy modernizacji. Niezwykle ważne jest także wypracowania systemu partycypacji 
w kosztach takich działań. Po stornie samorządu powinno leżeć również zorganizowanie wsparcia 
formalno-prawnego dla właścicieli zabytków w procesie ubiegania się o dofinansowanie, czy 
pozwolenia na przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.  

Z punktu widzenia ożywienia i wzrostu popularności Rynku jako miejsca do spędzania czasu wolnego 
są odbywające się na nim wydarzenia kulturalne. Jak dotąd wysiłek organizacyjny w zakresie takich 
działań spoczywał w dużej mierze na lokalnych aktywistach i mieszkańcach, stąd istnieje potrzeba 
silnego włączenia administracji gminy w ich organizację. Pożądana jest również silniejsza aktywizacja 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w korzystanie z rynku, z korzyścią dla podniesienia 
świadomości i większego uznania jego potencjału. 
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Aby wzmocnić codzienną użyteczność rynku jako miejsca przebywania i komunikowania się, 
konieczne jest wprowadzenie odpowiednich mebli miejskich, likwidacji barier architektonicznych oraz 
wprowadzenie estetycznych elementów w postaci tablic informacyjnych.  

Rozwój i przekazywanie wiedzy kulturowej i historycznej 

Edukacja o lokalnym dziedzictwie i historii pozwoliłaby nie tylko poznać historię miasta i jego zabytki, 
ale także uwrażliwić i zbudować tzw. lokalną tożsamość wśród tej grupy mieszkańców. Jak już 
wielokrotnie udowodniono, dzieci i młodzież są najlepszymi „ambasadorami” wiedzy, którą 
przekazują dalej w rodzinie, wśród znajomych i rówieśników. Zaszczepienie w najmłodszym 
pokoleniu zainteresowania lokalnym dziedzictwem, historią i tradycjami niewątpliwie wpłynęłoby 
również na powstanie owego pokolenia społeczników i aktywistów, którym dobro miasta będzie 
leżało na sercu. To wszystko przyczyni się natomiast dalszego kultywowania lokalnych tradycji.  

Taka edukacja mogłaby odbywać się poprzez zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w postaci 
aktywizujących warsztatów i wykładów, czy lekcji muzealnych. Dodatkowo należy zachęcać dzieci 
i młodzież do uczestniczenia i współtworzenia cyklicznych imprez kulturalnych, które odbywają się 
mieście.  

Formą edukacji i popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie jest również aktywizowanie 
obywatelskiego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Takie działanie ma też 
pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi lokalnych i społecznej spójności w mieście. Należy zatem 
badać i przekazywać lokalne narracje i tradycje. Niezwykle istotna wydaje się być z tego partycypacja 
mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących jego rozwoju, nie tylko 
infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego  

Edukacja o lokalnej historii i dziedzictwie w Chełmsku Śląskim mogłaby tez odbywać w ramach 
funkcjonowania Izby Tkackiej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śląscy,  

Rozwój komunikacji publicznej 

Dla rozwoju Chełmska Śląskiego niezwykle istotne jest również podniesienie jakości publicznej 
komunikacji, zarówno pod względem częstotliwości kursowania autobusów jak i liczby połączeń.  

Oprócz komunikacji autobusowej należy zadbać o rozwój bezpiecznych dróg rowerowych oraz ciągów 
pieszych. Szczególnie istotne jest zadbanie o przejścia dla pieszych i rowerzystów w ciągu dróg 
o dużej intensywności ruchu samochodowego. 

Wykorzystanie potencjału gospodarczego 

W mieście, a w szczególności w historycznym centrum należy promować rozwój działalności 
usługowej. Szczególnie pożądane wydaje się być wspieranie rozwoju działalności handlowej 
skierowanej na sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych, usług gastronomicznych i hotelarskich.  

Ważnym instrumentem wsparcia oferowanego przez administrację gminy powinno być doradztwo 
dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Chełmsku Śląskim oraz 
współpraca z już działającymi podmiotami. Preferowane działania w tym zakresie to szkolenia 
i warsztaty, pomoc we wprowadzenia na rynek usług i produktów lokalnych, wsparcie rzemiosła 
i rękodzielnictwa, usług turystycznych, sprzedaży produktów i usług specyficznych dla obszaru, 
kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Jednym z ważniejszych działań wspierających 
mogłoby stać się również doradztwo w kwestii dostępu i ubiegania się o zewnętrzne środki (unijne 
czy krajowe) na prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej.  
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Dziedzictwo kulturowe jakim dysponuje Chełmsko Śląskie wraz z wysoką atrakcyjnością krajoznawczą 
najbliższej okolicy, powinno stać się magnesem dla nowych mieszkańców. Marketing miejski 
Chełmska Śląskiego powinien szczególnie podkreślać endogeniczny potencjał miasta, oparty na 
jakości przestrzeni i jego zasobach społeczno-kulturowych. Aspekty te są niezwykle ważne szczególnie 
dla młodego pokolenia, którego modele życia, pracy i konsumpcji zmieniły się w ostatnich latach 
znacząco - życie w małym, zwartym społecznie i przestrzennie mieście, bez korków, hałasu i smogu, 
staje się atrakcyjne. Ogromna ekspansja pracy mobilnej w wielu branżach od początku pandemii 
koronowej wiosną 2020 roku może oznaczać boom dla peryferyjnych małych i średnich miast. Ważne 
jest jednak, aby nie przegapić tego trendu i pozycjonować się jako marka dla potencjalnych 
mieszkańców. Dziedzictwo architektoniczne miasta, w połączeniu z niższymi niż w metropoliach 
kosztami utrzymania i cenami nieruchomości, a także przestrzenią dostępną do realizacji własnych 
marzeń i pomysłów, może stanowić główny argument dla osiedlania się w Chełmsku Śląskim. 

7 Wdrażanie rekomendacji w Chełmsku Śląskim 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Strategiczne rekomendacje REVIVAL! dla Chełmska Śląskiego stanowią jedną z kilku podstaw 
koncepcji rozwoju miasta w postaci zbioru pomysłów. 

Rekomendacje strategiczne skierowane są przede wszystkim do samorządowców i administracji 
miasta. Treść skierowana jest również do mieszkańców i reprezentujących ich rad miejskich, 
do wszystkich osób zaangażowanych w lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, takich 
jak planiści, architekci i władze, a także do regionalnych uniwersytetów oraz ich nauczycieli 
i studentów. 

Rekomendacje mogą posłużyć również lokalnym działaczom społecznym i aktywistom w prowadzeniu 
ich działalności i nadawaniu kierunków ich działań. Rekomendacje skierowane są również 
do przedsiębiorców, szczególnie tych których profil działalności powiązany jest z dziedzictwem 
(tkactwo) czy których działalność ma miejsce w historycznym centrum miasta (restauratorzy, 
sprzedawcy pamiątek i rękodzieła).  

7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Wypracowane podczas działań podejmowanych w projekcie REVIVAL! rekomendacje strategiczne dla 
Chełmska Śląskiego powinny zostać uwzględnianie w procesie aktualizacji lub tworzenia nowych 
dokumentów strategicznych dla miasta i gminy. Ważne, aby przy opracowywaniu koncepcji rozwoju 
obszaru dziedzictwo historyczne było jego filarem. Uczestnicy grupy fokusowej wyraźnie wyrazili 
życzenie, aby tożsamość miasta i jego historyczne ślady zostały zachowane również w toku działań 
rozwojowych. Ponadto podkreślono ogromne znaczenie ścisłego zaangażowania mieszkańców 
w procesy planowania i prowadzenia rozwoju miasta w oparciu o lokalne potrzeby.  

Podczas IV warsztatów partnerów projektu, które odbyły się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen, 
przedstawiciele miasta Bolesławiec przekazali informacje o najważniejszych dokumentach 
dotyczących rozwoju i ochrony dziedzictwa historycznego w mieście.  

Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023 

Impulsem do podjęcia prac nad Strategią Rozwoju było m. in. powstanie nowych dokumentów 
strategicznych takich, jak: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Regionalny 
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Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a także przystąpienie Lubawki 
do Aglomeracji Wałbrzyskiej i tym samym wejście w skład Zintegrowanego Instrumentu 
Terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo 
stworzenie nowego dokumentu strategicznego dla gminy spowodowane było wejściem w życie 
nowych zasad, które zaczęły obowiązywać w ramach transgranicznych programów pomocowych 
dedykowanym obszarom przygranicznym, a także zmianami, które nastąpiły w charakterystyce gminy 
wyrażane wskaźnikami statystycznymi w obszarze społecznym i gospodarczym. Strategia Rozwoju 
jest dokumentem, który wskazuje na to, jakie działania są najważniejsze, które w pierwszej kolejności 
powinny być realizowane przez władze, które mogą stać się kołem zamachowym rozwoju dla 
wszystkich mieszkańców, a także wszystkich podmiotów gospodarczych i społecznych, 
funkcjonujących na terenie Gminy. Strategia Rozwoju wyznacza, w którym kierunku będzie rozwijać 
się cała gmina i gdzie będą inwestowane środki finansowe. Proces przygotowania Strategii Rozwoju 
spełnia również rolę edukacyjną. Pozwala zwiększać poziom tożsamości i współodpowiedzialności 
mieszkańców za losy małej ojczyzny.  

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2023 Lokalnej Grupy Działania KWIAT LNU 

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana została w ramach działań Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, 
Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Dokument ten jest 
rezultatem pracy członków Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, mieszkańców i przedstawicieli gmin. 
Strategia zbudowana jest wokół jednego celu głównego oraz trzech celów szczegółowych. Głównym 
cele strategii jest Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów 
obszaru z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.  

Szeroki wachlarz wypracowanych podczas sporządzania dokumentu działań i zadań jest realizowany 
przez powołane w tym celu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu. 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem definiującym najważniejsze 
przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, 
które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. 
Powstanie dokumentu związane było z pojawieniem się nowych instrumentów integracji europejskiej 
oraz korzystnym klimatem politycznym. Wprowadzono nowe w polskich warunkach podejście 
do prowadzenia polityki miejskiej z poziomu centralnego, zgodnie z którym Aglomeracja Wałbrzyska 
jako miejski obszar funkcjonalny może stać się ważnym beneficjentem środków unijnych 
przewidzianych na wsparcie obszarów zurbanizowanych. 

Dokument Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 obejmuje syntetyczną 
diagnozę Aglomeracji jako miejskiego obszaru funkcjonalnego, bilans strategiczny w kategoriach sił 
i słabości oraz szans i zagrożeń wraz z analizą SWOT, a także rozstrzygnięcia strategiczne. Na ostatnią 
ze wskazanych kategorii składają się: koncepcja funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej, wizja, 
priorytety strategii, cele strategiczne, kierunki i działania oraz lista przedsięwzięć strategicznych 
i wspierających, w tym w ujęciu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ITI). W dokumencie 
Strategii zawarto również założenia dotyczące procesu jej wdrażania oraz ustalenia w zakresie 
monitoringu i ewaluacji. Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej jest efektem prac 
wielopodmiotowych, na które złożyły się: wizyty studialne i wywiady strukturyzowane w każdej 
z gmin. 
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Nota redakcyjna 

 

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS), Görlitz: 

prof. dr Robert Knippschild, kierownik projektu –  Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni  (IÖR) 
im. Leibniza / TU Dresden (IHI Zittau) 
Eva Battis‐Schinker, Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza 
Bettina Knoop, TU Dresden (IHI Zittau) 
Marek W. Jaskólski, TU Dresden (IHI Zittau) 
Sarah Al‐Alawi, – TU Dresden  (IHI Zittau) oraz  Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni  (IÖR)  im. 
Leibniza 
 
 

Województwo Dolnośląskie ‐ Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu: 

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof 
Karolina Gmur 
Marzenna Halicka‐Borucka  
Sławomir Książek 
Marta Kukuła 
Przemysław Malczewski 
 

 

 

Materiał  ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po  wprowadzeniu  zawierającym  krótki  opis  projektu  (rozdział  1)  oraz  informacje  na  temat 
przygotowania niniejszych  rekomendacji  (rozdział 2) część pierwsza  zajmuje  się  sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań  i propozycji rozwiązań dla miasta 
Gryfów Śląski. Zostały one opracowane przez  Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji 
Miast  i  Instytut  Rozwoju  Terytorialengo wspólnie  z przedstawicielami  partenra  projektu  – Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko

mendacje_strategiczne_Gryfów Śląski.pdf 
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1 Projekt REVIVAL!  

W  polsko‐niemieckim  projekcie  "REVIVAL!  –  Rewitalizacja  historycznych  miast  Dolnego  Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo‐zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii  przy wsparciu  trzech  instytucji  badawczych  starało  się  o wzmocnienie  swoich  śródmieść, 
cennych  pod  względem  architektoniczno‐kulturowym.  Projekt  o  łącznej  wartości  1 032 906  euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska‐Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą  877 544  euro)  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  Czas  trwania  projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut  Ekologicznego  Rozwoju  Przestrzeni  (IÖR),  należący  do Wspólnoty  Badawczej  im.  Leibniza, 
koordynuje  projekt  jako  partner wiodący. Wspólnie  z  Technische  Universität  Dresden  (IHI  Zittau), 
będącym  drugim  partnerem  naukowym  w  projekcie,  IÖR  prowadzi  w  Görlitz  Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast  (IZS).  Z polskiej  strony partnerem naukowym w projekcie 
jest  Instytut  Rozwoju  Terytorialnego  (IRT),  jednostka  organizacyjna Województwa  Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka  –  oraz  Lubomierz  w  zachodniej  części  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta  partnerskie w  projekcie  położone  są  na  obszarze wsparcia  Programu Współpracy  Interreg 
Polska‐Saksonia  2014‐2020.  Obszar  objęty  projektem  cechuje  się  w  znacznej  części  dużą  liczbą 
małych  i  średnich miast o  średniowiecznych  korzeniach, mających podobne potencjały  i wyzwania 
pod  względem  rozwoju  historycznego,  struktury  miejskiej,  dziedzictwa  architektoniczno‐
urbanistycznego,  ale  również  rozwoju  demograficznego  i  społeczno‐gospodarczego.  Przy  swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia  i Drezna, małe  i  średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno‐urbanistycznej 
jako  wspólny  potencjał.  Poprzez  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  ożywienie  historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego  trwałego  rozwoju  i wysokiej  jakości 
życia  w  polsko‐niemieckim  obszarze  przygranicznym.  Działania  projektowe  realizowane  były 
w ramach  ustrukturyzowanej,  transgranicznej  wymiany  doświadczeń  i  rozciągały  się 
od indywidualnych, wykonywanych  samodzielnie przez miasta partnerskie działań  rewitalizacyjnych 
w śródmieściach,  poprzez  transgraniczne  działania  informacyjne  i  popularyzujące  wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe  i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za  takie  podejście  projekt  REVIVAL!  został  nagrodzony  przez  Niemieckie  Ministerstwo  Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy  implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/location/moro3‐30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 

Polska‐Saksonia 2014‐2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze  rekomendacje  strategiczne  gromadzą  pozyskane  w  projekcie  REVIVAL!  odpowiedzi  na 
pytanie,  jaki  wkład  wnieść może  dziedzictwo  kulturowe  w  wysoką  jakość  życia  i  zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje  strategiczne  wypracowane  zostały  w  ramach  projektu  przez  trzech  partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona  kwerendy  literatury oraz  konsultacje  z ekspertami  z dziedzin badań 
nad  jakością  życia,  badań  nad  małymi  i  średnimi  miastami  oraz  zachowaniem  dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku  projektu  pięć  tez  (patrz  rozdz.  3.1)  odnośnie  tego,  jaki  wkład  wnieść  może  w idealnym 
przypadku  kulturowe  dziedzictwo  architektoniczne  i  urbanistyczne w  jakość  życia  i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach  partnerskich.  Aby  ustalić,  jaki  jest  rzeczywisty  i  jaki mógłby  być wkład  historycznych 
centrów  miast  z  ich  dziedzictwem  kulturowym  w  poszczególnych  miastach  partnerskich,  polskie 
i niemieckie  zespoły  badawcze  przeprowadziły  osobno  w  sumie  dziesięć  warsztatów  w  grupach 
fokusowych  z  przedstawicielami  społeczności  miejskich.  Półdniowe  spotkania  prowadzone  były 
zgodnie  z  jednolitą metodologią, która  ‐ odnośnie  składu grupy  i przebiegu  ‐ dostosowywana była 
z pewną  elastycznością  do  miejscowych  warunków.  Grupy  fokusowe  składały  się,  razem 
z przedstawicielami  biorących  udział  w  projekcie  urzędów  miejskich  i  moderujących  warsztaty 
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instytucji  badawczych,  z  ok.  15  osób. Miasta  zaprosiły  do  udziału w  grupach  fokusowych między 
innymi  członków  rad  miejskich  i  burmistrzów,  przewodniczących  różnych  stowarzyszeń  oraz 
handlowców, przedstawicieli  instytucji  edukacyjnych  i marketingu miejskiego  czy  też  społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta  (patrz  rysunek wykresu  sieciowego w  rozdziale 3.2). Na podstawie  schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały  i wyzwania miejskiej 
jakości  życia  (patrz  ryc.  schwarcplanu  z  adnotacjami  w  rozdziale  5.1).  Służyło  to  zarówno  jako 
podstawa  do wspólnego  zwiedzania miejscowości,  jak  i  do  końcowej  dyskusji  o  tym,  jak wpływać 
należałoby  na  lokalne  warunki  ramowe,  aby  wykorzystać  optymalnie  kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza  tym  w  rekomendacjach  strategicznych  uwzględniono  wyniki  kolejnych  dwóch  warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny  Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami  i Przestrzenią  (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni  oraz  podległych  im  instytucji  z  obu  krajów  w  listopadzie  2019  roku  były  częścią 
wyróżnienia  projektu  REVIVAL!  jako  projektu  flagowego w  polsko‐niemieckim  obszarze  powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach  w  polsko‐niemieckim  obszarze  powiązań  wykorzystując  kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczne  i urbanistyczne  i  jaką  rolę odgrywa przy  tym krajowa polityka  rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz  wspólna  dyskusja  na  temat  treści  rekomendacji  strategicznych  w  ramach  regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie,  jest to z powodu odległości 
od  metropolii  oraz  wynikającej  z  uwarunkowań  historycznych  relatywnej  słabości  gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym  śródmieściom grozi pomimo  sukcesów w zakresie modernizacji  infrastruktury  i  stanu 
budynków  utrata  tradycyjnych  funkcji,  jakie  pełniły  na  rzecz miasta  i  jego  otoczenia  jako miejsce 
kultury, handlu  i spotkań. Utrata miejskich  funkcji użytkowych  i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w  lokalach mieszkaniowych  i użytkowych w obrębie  starówek, co  stanowi  zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich  jak 
walory  rekreacyjne,  oferta  kulturalna  i  wizerunek  miasta  przy  wyborze  miejsca  zamieszkania 
i działalności  gospodarczej  tendencja  ta  stanowi negatywny  element w ocenie wartości  lokalizacji. 
Z drugiej  strony,  coraz  większe  przeciążenie  aglomeracji,  jak  w  tym  przypadku  wokół Wrocławia 
i Drezna,  z  trudną  sytuacją  na  rynkach  mieszkań  oraz  narastającymi  problemami  ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co  tworzy  szanse  dla  obszaru  objętego  projektem. Miasta  partnerskie  REVIVAL!  ze  swoją  ofertą 
przestrzeni  w  zwartych,  historycznych  strukturach  i  atrakcyjnym  dziedzictwem  architektoniczno‐
urbanistycznym  oferują  znaczny  potencjał  odrodzenia  w  ramach  narastających  w  całej  Europie 
procesów (re)urbanizacji.  
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3.1 Potencjalny  wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na  miejską  jakość 

życia  

Następujące  pięć  tez  opisuje  potencjalny wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na 
jakość  życia w  historycznych małych  i  średnich miastach  zgodnie  z wnioskami  zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy  literatury  i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje  w  pełnej  rozciągłości  w  praktyce  oraz  czy  jest  wykorzystywany,  zależy  od  lokalnych 
uwarunkowań  w  danym mieście.  Przedstawione  pięć  tez  poddane  było  pod  dyskusję  w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I.  Tożsamość  społeczności  miejskiej  a  istota  miasta:  Dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność  i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno‐
urbanistycznego,  ono  ich  łączy.  Mieszkańcy  angażują  się  aktywnie  na  rzecz  jego  zachowania 
i wykorzystania. 

III.  Zasoby  architektoniczne,  struktura  urbanistyczna  i  przestrzeń  publiczna: Historyczne  centrum 
miasta  odgrywa  ważną  rolę  w  powszednim  życiu  mieszkańców  miasta.  W  centrum  znajdują  się 
najważniejsze  instytucje społeczne, kulturalne  i sakralne, urząd miasta  i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV.  Funkcje  kulturalne  oraz  związane  z  edukacją  i  rekreacją:  Kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczno‐urbanistyczne  umożliwia  tworzenie  dla mieszkańców wszystkich  grup wiekowych 
ofert  kulturalnych  oraz  działań  rekreacyjnych  i  edukacyjnych,  nawiązujących  często  do  lokalnych 
tradycji i świąt.  

V.  Gospodarka:  Dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  odgrywa  ważną  rolę  dla  lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w  rzemiośle  i budownictwie,  turystyce  i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na  jakość  życia  oraz 

zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W  trakcie  dyskusji  nad  przedstawionymi  tezami w miastach  partnerskich  projektu  REVIVAL!  oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe  znaczenie  uczestnicy większości  grup  fokusowych  przypisywali  tezom  nr  1  i  nr  2  z  ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy  potwierdzali  zasadniczo,  że  dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  może  wnosić, 
obok  innych  czynników,  jak  np.  dziedzictwo  przyrodnicze  atrakcyjnych  krajobrazowo  regionów, 
ważny  wkład  do  istoty miasta  i  poczucia  związku mieszkańców  z  ich małą  ojczyzną.  Jako  ważne 
oceniano przy  tym nie  tylko dostrzegalne  zmysłami aspekty  jak piękno architektury  czy  szczególną 
atmosferę  historycznych  centrów  miast,  lecz  również  lokalne  dziedzictwo  niematerialne, 
przekazywane  w  formie  tradycji  i  opowieści  (narracji).  Uczestnicy  grup  fokusowych  podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano  również,  że  dziedzictwo  budowlane  w  złym  stanie  może  być  symbolem  poczucia 
społecznej porażki  i wzmacniać negatywne procesy. Dobry  stan  techniczny  i możliwość korzystania 
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z historycznej  substancji  architektonicznej  stanowią  tym  samym  dwa  warunki,  aby  zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc.  2.  Ocena  lokalnego  znaczenia  pięciu  tez  w  grupach  fokusowych  w miastach  partnerskich 
projektu: 

 

Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 
Również  znaczenie  dla  spójności  społecznej,  która  stała  w  centrum  drugiej  tezy,  zostało 
potwierdzone. W miastach  partnerskich  projektu  występują  przykłady,  w  których  zaangażowanie 
społeczne  na  rzecz  starówek  miało  ważne  znaczenie  wspólnoto  twórcze.  Jednakże  wielokrotnie 
wskazywano  również,  że  zaangażowanie  na  rzecz  ochrony  i  wykorzystania  dziedzictwa 
architektonicznego  zazwyczaj  opiera  się  na  zapale  pojedynczych  osób  i  należałoby  wspierać 
aktywność  całych  społeczności. Może  to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było  jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym,  który  do  dziś  w  obszarze  objętym  projektem,  w  szczególności  po  polskiej  stronie, 
oddziałuje  na  patriotyzm  lokalny  i  dumę mieszkańców  z  ich miasta  oraz  na  aktywność  na  rzecz 
dziedzictwa,  są  przesiedlenia,  które  nastąpiły  w  regionie  w  wyniku  przesunięcia  granicy  polsko‐
niemieckiej po  II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz  jego społeczności 
miejskich  symptomatyczne  wydaje  się  po  części  negatywne  samo  postrzeganie,  które  częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść  jeszcze znacznie większy wkład 
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do  lokalnej  i regionalnej  identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta  były  dotknięte  przemianami  struktur  gospodarczych,  co  znowu  zależy  od  wielkości  miasta, 
położenia geograficznego  i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie  starówki mają  duże  znaczenie  symboliczne  jako  serce  swoich miast.  Często  podkreślano 
potrzebę  poprawy  jakości  przebywania  w  śródmieściach  oraz  ich  funkcji  jako  obszarów  komunikacji 
społecznej. Należy w  tym  celu  redukować  bariery  fizyczne,  ekonomiczne  ale  również  psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie  w  grupach  fokusowych  wyrażano  postulat  silniejszego  partycypacyjnego  rozwoju 
miejskiego.  Na  przykład  powtarzała  się  propozycja  partycypacyjnego  wypracowania  miejskiej  wizji 
rozwoju.  

W miastach  partnerskich w  Polsce  i Niemczech  uwidoczniła  się  trudność  pogodzenia  z  jednej  strony 
potrzeby efektywnych  i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych  zasobów  architektonicznych  oraz  ochrony  charakterystycznej  atmosfery  starówek 
a z drugiej  strony  konieczności  modernizacji  istniejących  budynków  oraz  potrzeby  budowy  nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania  z  niej.  Teoretycznie  dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  i  związane  z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników  grup  fokusowych  jako mierny. W  niektórych  z  nich  dziedzictwo  kulturowe  starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej  ludności. Wszystkie  śródmieścia  wykorzystują  jednakże  kilka  razy  w  roku  swój  potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości  grup  fokusowych  oceniono  bezpośrednie  korzyści  ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  (teza  nr  5).  Wpływ  wynikający  z  miejsc  pracy 
w branży  turystycznej  lub  też  w  budownictwie  oceniany  był  najczęściej  jako  marginalny.  Często 
podkreślano  wręcz  przeciwnie  obciążenia  finansowe  dla  komunalnych  lub  prywatnych  właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup  fokusowych  byli  zgodni,  że  dziedzictwo  kulturowe  jako  czynnik  miękki  istotnie  zwiększa 
atrakcyjność  miasta  lub  mogłoby  ja  zwiększać.  Lepsza  promocja  miast  i  regionu  oraz  dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów  strategicznych  przyporządkowano  w  rozdziale  4.3  pierwsze  propozycje  rozwiązań,  które 
wynikają  z  wiedzy  pozyskanej  w  ramach  projektu  REVIVAL!.  Rekomendacje  odnoszące  się 
do konkretnych miejscowości  (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
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Lubomierza,  Żar)  znaleźć  można  poza  tym  w  komunalnych  rekomendacjach  strategicznych 
w rozdziałach 5‐7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez  rewitalizację historycznych  centrów miast miejską 

jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

 

               

 

Na  płaszczyźnie  regionalnej  należy  wykorzystywać  także  transgranicznie  potencjał  wspólnego 
dziedzictwa  kulturowego  w  historycznych  centrach  miast  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju 

przestrzeni  oraz wysokiej  regionalnej  jakości  życia. W  tym  celu  sformułowano  następujące  trzy, 
odnoszące  się  do  siebie  nawzajem  obszary  działań  i  sformułowano  je  jako  nadrzędne  cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno‐architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany  potencjalny wkład w miejską  jakość  życia.  Poniższe  propozycje  rozwiązań 
odnoszą  się  w  pierwszej  linii  do  odpowiedniego  do  potrzeb  i  zgodnego  z  ochroną  zabytków 

zachowania  i  rozwoju  istniejącej  substancji  budowlanej  centrów miast.  Należy  przy  tym  jednak 
uwzględniać  powiązane  dziedzictwo  niematerialne.  Remonty,  renowacje, modernizacje  i  budowa 
nowych  obiektów  powinny mieć  na  celu  użytkowania  zgodne  z  zabytkowym  charakterem,  które 
odpowiadają  zarówno  potrzebom  społecznym  i  zasobom  budowlanym,  jak  i  w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy  życzeniem mieszkańców  zachowania historycznej  substancji budowlanej  i  autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z  jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu  artykułowali  zarówno  życzenie  konsekwentnej  ochrony  historycznych  budynków 

i wizerunku miasta, między  innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak  i bardziej  elastycznego  wydawania  pozwoleń  na  czasowe  i  odwracalne  interwencje 

w pojedynczych  zabytkach  i  w  przestrzenni  publicznej  historycznych  centrów  miast.  Skuteczne 
kompromisy wymagają między  innymi ścisłej  i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 

zabytków  i rozwoju  miast.  Profesjonalne  doradztwo  dla  właścicieli  zabytków  i  inwestorów 

odnośnie  działań  budowlanych  wymaga,  aby  urzędy  miast  były  w  stanie  udostępnić  osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby  umożliwić  komunalnym  i  prywatnym  właścicielom  zabytków  i  innych  godnych  ochrony 
istniejących  budynków  ich  zachowanie  i  rozwój,  potrzebne  są  dodatkowe  instrumenty wsparcia 

charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza  tym  artykułowano  w  miastach  partnerskich  życzenie  wspierania  zaangażowania 

obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form  angażowania  mieszkańców  wzmocnić  także  współpracę  z  lokalnymi  stowarzyszeniami, 

zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w  jakość życia  i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie  fizycznej  dostępności  obejmuje  poprawę  dostępności  centrów miast w  publicznym 

transporcie  zbiorowym  oraz  dla  rowerzystów  i  pieszych.  Szczególne  wyzwanie  na  starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów.  Uwzględniając  zmiany  demograficzne,  ale  także  życzenie  kształtowania  starówek 
zgodnie  z potrzebami  rodzin, wyzwaniem wydaje  się być  zapewnienie dostępności  szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie  wysokiej  jakości  przebywania  dla  wszystkich  grup  wiekowych  jest  wymogiem  dla 
społeczno‐integracyjnego  oddziaływania  centrów  miast.  W  związku  z  tym  wyraźna  stała  się 
w miastach  partnerskich  na  przykład  potrzeba  istnienia  funkcjonalnych  mebli  miejskich,  placów 

zabaw oraz oświetlenia centrów miast  i  ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne  jest  poza  tym,  aby  udostępniać wyważoną  ofertę  kulturalną  i  usługową w  historycznych 

centrach miast,  która uwzględni  zarówno  rozwój  turystyczny  jak  i  zainteresowania  i  (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich  i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia  centrów  miast  poprzez  organizację  wydarzeń  publicznych  jak  festyny  i  wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym  i  dalej  możliwym  do  poszerzenia  polem  działania  jest  upowszechnianie  dziedzictwa 
kulturowego  centrów  miast.  Należy  do  tego  między  innymi  oferta  informacyjna  w  przestrzeni 
miejskiej  i  jego  zabytkach. Oferta  ta w  każdym  przypadku  powinna  być wielojęzyczna  (w  języku 
polskim,  angielskim,  niemieckim).  Na  obszarze  projektowym  wyrażono  szczególną  potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym  treściom  narracyjnym  przypisano  w  kilku  miastach  partnerskich  funkcję  integrującą 
społecznie  i  wspierającą  zaangażowanie  obywatelskie  na  rzecz  rozwoju  miasta.  Badanie, 
dokumentowanie  i  upowszechnianie  lokalnych  treści  narracyjnych  powinno  być  więc  jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W  końcu  udział  mieszkańców  w  rozwoju  miejskim  może  być  ważnym  wkładem  w  rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod  pojęciem  inkluzyjnego  społecznie  i  przestrzennie  rozwoju  miasta  rozumiane  jest  zarówno 
aktywne  włączenie  mieszkańców  i  różnych  grup  interesów,  jak  i  podejście  integrujące 

przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest  także  skuteczne,  aby  pokonywać  konflikty  użytkowania  i  interesów w  historycznych  centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie  inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie  ich 

funkcji  dla  miasta  i  okolicy.  Z  tego  względu  należy  zapobiegać  procesom  suburbanizacji,  aby 

wzmocnić  różnorodność  funkcji  centrów miast  i  chronić  integralność  krajobrazową  okolicznych 

terenów.  W  celu  realizacji  tych  postulatów  należy  wykorzystywać  formalne  i  nieformalne 

instrumenty  planowania  miejskiego  i  regionalnego.  Należą  do  nich  miejscowe  plany 
zagospodarowania  przestrzennego,  w  ramach  których  sterować  i  ograniczać  można  wznoszenie 
nowych  obiektów.  Aby  tego  rodzaju  ograniczenie  nie  prowadziło  do  upośledzenia  potencjału 
rozwojowego  danej  gminy,  należy  korzystać  np.  z  programów  (wewnętrznego)  rozwoju  miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję  rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa  architektonicznego  i urbanistycznego  i  związanego  z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby  w  ten  sposób  obok  interesów  technicznych  i  gospodarczych mocniej  skoncentrować  się  na 
potrzebach  funkcjonalnych,  społecznych  i  emocjonalnych.  Centralnym  celem  byłoby  zachowanie 
genius  loci,  tzn.  lokalnej  architektonicznej,  kulturowej  i  społecznej  specyfiki  i  atmosfery.  Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym  życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny  być  konflikty  użytkowań  jak  na  przykład  życzenie  ożywionego  śródmieścia,  które  służy 
wszystkim  grupom  ludności  jako  przestrzeń  komunikacji  społecznej,  a  jednocześnie  sprosta 
potrzebom  spokoju  jego  mieszkańców.  Celem  powinno  być  wynegocjowanie  kompromisu,  który 
uwzględnia przeciwstawne  interesy  i ma na  celu wyważoną,  śródmiejską ofertę dla  różnych grup 

użytkowników  w  każdym  wieku  i  dla  rodzin.  W  miastach  partnerskich  podkreślano  znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte  tu  propozycje  rozwiązań  dotyczą  obszarów działań,  które  zakładają wspólne  działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek  regionu  i  jego miast oraz  ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym  stopniu  komunikować  (promować)  do  wewnątrz  i  na  zewnątrz  walory  lokalne 

i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 

regionalnej  jakości  życia.  Może  to  przyczynić  się  do  tego,  że  nie  tylko  pozyskuje  się  turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny,  lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej  różnorodności  regionu  ‐ dziedzictwa  kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego  i niematerialnego  będą  miały,  obok  atrakcyjności  krajobrazowej,  pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz  i na  zewnątrz.  Jest  to  także działanie o  znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji  turystyki, do  której należy  także opracowywanie wspólnych ofert  turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa,  która  z uwagi  na  ograniczenia  pandemiczne  w  roku  2020  musiała  zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia  tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza  tym znaczenie  transgranicznego 
promowania  produktów  regionalnych,  które  powinno  być  uzupełniane  lokalnymi  działaniami 
na rzecz  promocji  rękodzieła  (artystycznego).  W  związku  z  tym  wskazujemy  na  możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w  ramach projektu REVIVAL!.  Także  transgraniczny  cykl  imprez 
na rynkach  organizowanych  w  ramach  projektu  dostarczył  impulsu  dla  promocji  regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje  rozwiązań  na  płaszczyźnie  komunalnej,  które mają  na  celu  rewitalizację  historycznych 
centrów małych  i  średnich miast,  przyczyniają  się  także  do wzmocnienia  policentrycznej  struktury 
regionu. Należy  to ocenić  jako wkład w zrównoważony  rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki  temu 
chroni  się  kulturowe,  ekonomiczne  i  ekologiczne  zasoby  i  promuje  spójność  społeczną. Wymienić 
należy  następujące  dodatkowe  propozycje  rozwiązań  w  celu  wzmocnienia  transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region  transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego.  Jako wspólna wizja 
planowania  przestrzennego  służyć  może  Koncepcja  Przyszłości  dla  polsko‐niemieckiego  obszaru 

powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na  poziomie  kraju  związkowego  na  obszarach  częściowych,  ważną  rolę  odgrywa  w  Saksonii 
planowanie  regionalne.  W  Polsce  siła  regulacyjna  planu  regionalnego  (Plan  Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem  ciężkości  planowania  regionalnego  powinno  być  zachowanie  witalności  i  wzmocnienie 

funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 

suburbanizacji.  

Biorąc  pod  uwagę  (ponad)regionalną  i  transgraniczną  dostępność  wspólnego  dziedzictwa 
kulturowego  istotna  jest  poprawa  połączeń  komunikacyjnych  pomiędzy  miastami  i  najbliżej 
położonymi  aglomeracjami.  Należą  tu  w  szczególności  połączenia  publicznym  transportem 

zbiorowym  i  regionalnym  trasami  rowerowymi,  które  zapewnić  należy  także  transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie  rekomendacji  do  istniejących  regionalnych  i  lokalnych  instrumentów 

strategicznych  

Istniejące  dokumenty  strategiczne  dają  różnorodne  możliwości  nawiązania  do  rekomendacji 
z projektu    REVIVAL!  i  silniejszego  uwzględnienia  aspektów  dziedzictwa  architektoniczno‐
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016‐2020 

Jest  to  podstawowy  dokument  określający  politykę  Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący  realizacji zadań  związanych ze  sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem  kulturowym  i  zarządzaniem  zasobami  zabytkowymi  na  Dolnym  Śląsku.  Program 
powstał  w  ścisłej  współpracy  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  oraz  Narodowym  Instytutem  Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym  celem  Programu  jest  zachowanie  i  zrównoważone  wykorzystanie  zasobów  dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania  tożsamości Dolnego  Śląska. W dokumencie przyjęto,  że dziedzictwo 
kulturowe  jest  zasobem  umożliwiającym  budowanie  i  utrwalenie  wspólnej  tożsamości  oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

 poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
 systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
 budowania wiedzy o zabytkach  
 i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy  Plan  Rozwoju  jest  kompleksową,  ponadlokalną  i  interdyscyplinarną  strategią  planowania 
przestrzennego  kraju  związkowego  w  celu  organizacji  przestrzennego  ładu  i  rozwoju  Saksonii. 
Krajowy  Plan  Rozwoju  określa  cele  i  zasady  planowania  przestrzennego w  oparciu  o  ocenę  stanu 
przyrody  i  krajobrazu  oraz  rozwoju  przestrzennego.  W  związku  ze  strategicznymi  zaleceniami 
dotyczącymi  rozwoju  dziedzictwa  kulturowego  i  jakości  życia  w  małych  i  średnich  miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować  i rozwijać kulturalną różnorodność  i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 

z jej  siecią  placówek  kulturalnych  i  zabytków,  związanych  z  regionalnymi  tradycjami  kulturalnymi 

w miejscowościach  centralnych  i  w  terenie  w  jej  historycznie  powstałej  różnorodności  i  funkcji 

wspierania  tożsamości  poprzez  odpowiednie  do  zapotrzebowania,  wydajne  i  możliwe 

do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce‐Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz‐
Niederschlesien)2   

Regionalny  Związek  Planistyczny  Górne  Łużyce‐Dolny  Śląsk  jest  jako  organ  odpowiedzialny  za 
regionalne  planowanie  przestrzenne  zobowiązany  do  sporządzenia  planu  regionalnego.  Region 
planowania  obejmuje  powiaty  Bautzen  i  Görlitz.  Plan  Regionalny  sporządzany  jest  na  ok.  10  lat. 
Najważniejsze  cele  Planu  Regionalnego,  korespondujące  ze  strategicznymi  rekomendacjami 

                                                            
1  Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2  Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce‐Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz‐Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv‐oberlausitz‐
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600

49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF‐
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_‐_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 
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niniejszego  dokumentu,  dotyczą  obszarów  turystyki  i  rekreacji  oraz  obszaru  ochrony  krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne  i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne  i historyczne obszary turystyczne położone 

w obrębie  destynacji  Górne  Łużyce  ‐  Dolny  Śląsk  powinny  być  nadal  rozwijane  zgodnie 

z charakterystyką  i  możliwościami  (por.  uzasadnienie)  danego  regionu  w  ramach  ustalonych 

sposobów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  trwałych  powiązań  tworzonych  zgodnie  z  ich 

walorami  krajobrazowymi  i  tematycznymi.  Należy  pogłębiać  odpowiednią  współpracę 

ponadregionalną  szczególnie  w  zakresie  powiązań  pomiędzy  turystyką  miejską  i  wiejską.  Należy 

zachować  i  rozszerzyć  ofertę  kulturalno‐turystyczną  z  uwzględnieniem  cennych  struktur 

urbanistycznych  i  typowych elementów architektury  regionalnej.  Inwestycje budowlane  istotne pod 

względem  planistycznym  powinny  zostać  skoncentrowane  na  obszarach 

priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości  centralne  i gminy o  funkcji  specjalnej 

Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 

otoczenia  charakterystycznych  elementów  wizerunku  krajobrazu  i  historii  osadnictwa  oraz  dla 

wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia  rozwoju  społeczno‐gospodarczego  południowej  i  zachodniej  części  województwa 
dolnośląskiego na lata 2020‐2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS  3).  Dokument  powstał  przy  zastosowaniu  podejścia  opartego  na  terytorializacji  rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021‐2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez  aktywizację  społeczności  lokalnej.  W  Strategii  dużą  rolę  przywiązuje  się  do  aspektu 
społecznego. Wizja, misja  i cel główny, a także podporządkowane  im cele strategiczne  i operacyjne 
akcentują  znaczenie  poprawy  jakości  życia  oraz  ożywienie  obszaru  poprzez  aktywizowanie 
społeczności  lokalnych, zatrzymywanie   obecnych  i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było  to 
możliwe  w  dokumencie  zwraca  się  również  uwagę  na  ochronę  zasobów  i  ich  rewitalizację  na 
płaszczyznie  kulturowej, ekonomicznej  i  społecznej oraz na  konieczność poprawy warunków  życia, 
w tym  ograniczenie  wykluczenia  społecznego  oraz  atrakcyjną  ofertę  mieszkaniową  i  kulturano‐
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna  Koncepcja  Przyszłości  2030  dla  polsko‐niemieckiego  obszaru  powiązań  jest  wizją 

planistyczno‐przestrzenną,  określającą  jak  powinien wyglądać  obszar  po  obu  stronach Odry  i Nysy 

Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  Polsko‐Niemieckiej  Komisji Międzyrządowej  ds. Współpracy 

Regionalnej  i  Przygranicznej  (w  skrócie  Polsko‐Niemiecki  Komitet  ds.  Gospodarki  Przestrzennej) 

                                                            
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko‐Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/wp‐
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 

a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia  rozwoju  Euroregionu  Nysa  2014‐2020  nakierowana  jest  na  rozwój  współpracy 
transgranicznej  w  tych  dziedzinach,  w  których  można  oczekiwać  największych  pozytywnych 
oddziaływań  na  obszar  pogranicza.  Cele  pokrywające  się  z  rekomendacjami  strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

 Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

 Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Gryfowie Śląskim 

W  ramach  działań  podejmowanych  w  trakcie  realizacji  projektu  REVIVAL!  ‐  Rewitalizacja 
historycznych  miast  Dolnego  Śląska  i  Saksonii,  przygotowano  ocenę  bieżącej  sytuacji  odnośnie 
historycznych  centrów  miast  wraz  z  strategicznymi  rekomendacjami,  które  zostały  opracowane 
głównie  na  podstawie  wypowiedzi  lokalnej  społeczności  podczas  warsztatu  (grupy  fokusowej). 
Spotkanie  w  Gryfowie  Śląskim  miało  miejsce  25  października  2019  roku  a  uczestniczyli  w  nim 
przedstawiciele  samorządu  (w   tym  Burmistrz  Gryfowa  Śląskiego  Olgierd  Poniźnik),  pracownicy 
Ośrodka Kultury  i Biblioteki Publicznej,  radni,  lokalni przedsiębiorcy, aktywiści  i działacze  lokalnych 
stowarzyszeń.  Do  opracowania  rekomendacji  strategicznych  dla  Gryfowa  Śląskiego  posłużyły  też 
informacje uzyskane od przedstawicieli samorządu podczas  IV warsztatu partnerów projektu, który 
odbył się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen. 

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Gryfów Śląski jest miastem bardzo rozległym powierzchniowo. Zwarta zabudowa występuje głównie 
w okolicy rynku miejskiego, z którego promieniście odbiegają ulice.  Im dalej od historycznego rynku 
tym zabudowa traci na gęstości i jest coraz więcej terenów zielonych.  

Większość  zabytków  oraz  atrakcji  turystycznych  w  Gryfowie  Śląskim  koncentruje  się  głównie 
w okolicy  rynku  i  są  to:  kościół parafialny pw.  Św.  Jadwigi  Śląskiej,  ratusz,  kamienice, pozostałości 
obwarowań miejskich, pomnik ku czci sześćdziesięciu trzech Rosjan poległych w czasie walki o miasto 
z wojskami francuskimi w 1813 r. oraz fontanna.  

Rynek miejski  w  Gryfowie  jest  otwarty  dla  ruchu  samochodowego. W  jego  obrębie  znajduje  się 
również  parking.  W  czasie  dyskusji  pochwalono  zainstalowanie  parkometrów,  co  wpłynęło  na 
„uwolnienie”  miejsc  parkingowych  w  centrum.  Uczestnicy  grupy  fokusowej,  uzupełnienie  pierzei 
rynku  typową  dla  lat  60.  architekturą,  porównali  do  „nowotworu”  wbitego  w  „serce  miasta”. 
Niektóre  projekty,  jak  np.  ławeczkę  szachową,  uznali  za  chybione.  Zauważono,  że  służy  ona  jako 
miejsce konsumpcji, a nie gry w szachy.  

                                                            
4  https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/pl/koncepcja‐przyszlosci/ 

5  Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion‐
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de‐strategische‐handlungsempfehlungen‐2014‐2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 



 

18 
 

Jako  obszary wymagające  inwestycji  uczestnicy  spotkania wskazali  ponadto  (mapa  z  adnotacjami 
poniżej): okolice kościoła, park miejski czy okolice dębu  ‐ pomnika przyrody. Budynek kościoła  jest 
w dobrym stanie, niestety okolica jest zaniedbana. Położony w znacznej odległości od historycznego 
centrum,  w  północno‐wschodniej  części  miasta,  park  miejski  to  w  rzeczywistości  mały  lasek, 
w którym  poprowadzono  jedynie  kilka  ścieżek.  Przy  samym  parku  znajduje  się  ścieżka  rowerowa, 
która kończy się przy skrzyżowaniu. 

Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Gryfowie  Śląskim  ‐ plan historycznego  centrum 

miasta z adnotacjami uczestników. 

 

Źródło: REVIVAL! 
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Jako  główną  przyczynę  złej  jakości  przestrzeni,  braku  inwestycji  w  historyczną  tkankę  uczestnicy 
podali  brak  środków  finansowych. W  wielu  przypadkach  właścicielami  zabytkowych  obiektów  są 
osoby  prywatne,  które  nie  mają  środków  na  pokrycie  kosztów  remontu  czy  modernizacji 
zabytkowych obiektów. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku obiektów, którymi zarządza wspólnota 
mieszkańców czy spółdzielnia (zebranie środków finansowych jest tam łatwiejsze).  

Uczestnicy zaznaczyli,  iż większość obiektów w historycznym centrum użytkowana  jest  jako obiekty 
mieszkalne, w  których  parterach  znajdują  się  powierzchnie  handlowe  (sklepy,  restauracja,  apteki 
itp.). Na dzień przeprowadzonych warsztatów wskazano, że około 4 lokale są niezagospodarowane. 

5.2 Potrzeba działania 

Uczestnikom  spotkania  trudno  było  jednoznacznie wskazać  główny  kierunek, w  którym  powinien 
rozwijać się Gryfów Śląski. Po dyskusji doszli jednak do porozumienia, iż to turystyka powinna stać się 
wiodącym  kierunkiem.  Uczestnicy wymieniali między  innymi  turystykę  rowerową  jako  ten  rodzaj 
aktywności, który powinien być promowany i rozwijany w Gryfowie.  

Uczestnicy podkreślili również, że dla rozwoju niezbędne są  inwestycje  i działania, m.in. rozwój sieci 
ścieżek  rowerowych  (szczególnie  w  centrum  miasta),  wyprowadzenie  lub  ograniczenie  ruchu 
kołowego  w  rynku,  rozwój  połączeń  kolejowych  do  i  z  Gryfowa,  otwarcie  obiektu  noclegowego 
czy gastronomicznego,  klubu  dla  młodzieży.  Przez  brak  możliwości  aktywnego  spędzenia  czasu 
wskazano,  że  młodzież  zbiera  się  w  miejscach  publicznych  przeszkadzając  innym  mieszkańcom 
oraz odstraszając turystów. 

Oprócz niezbędnych zabiegów modernizacyjnych, uczestnicy kilkukrotnie wskazywali brak w mieście 
miejsca,  które  stanowiłoby  całoroczne  miejsce  spotkań,  wydarzeń  kulturalnych.  Miejscem  takim 
mogłoby być kino. Przekazano  informację, że obecnie były budynek kina  jest w rękach prywatnych, 
a właściciel nie podejmuje żadnych inwestycji i budynek niszczeje.  

Nie  zidentyfikowano  większych  zagrożeń  dla  rozwoju  miasta.  Na  pewno  potrzebna  jest  większa 
inicjatywa  wśród  mieszkańców.  Jako  potencjalnego  konkurenta  Gryfowa  wskazano  miasto 
Świeradów‐Zdrój.   

6 Rekomendacje strategiczne dla Gryfowa Śląskiego 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej wstępnie zaproponowano rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających  z potrzeb działania  (rozdział 5.2.). Działania  te mają na  celu  zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego, wzmocnienia krajobrazu miejskiego, co pozytywnie wpłynie na 
poprawę  jakość  życia  w  Gryfowie  Śląskim.  Propozycje rozwiązań  ujęto  w  poniżej  spisanych 
rekomendacjach strategicznych. 

Nawiązanie dyskusji społecznej ‐ dialogu ludzi z władzami ‐ warunkiem niezbędnym efektywnej 

poprawy wizerunku miasta, a tym samym jakości w nim życia. 

Przekazywanie  wiedzy  kulturowej  i  historycznej  z  wykorzystaniem  miedzy  innymi    potencjału 
lokalnych  aktywistów  może  stanowić  jedną  z  form  budowy  świadomości  lokalnej  i  w  efekcie 
prowadzić do rozwoju miasta. Działania takie mają pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi lokalnych 
i  społecznej  spójności  w mieście.  Należy  zatem  badać  i  przekazywać  lokalne  narracje  i  tradycje. 
Niezwykle  istotna  jest partycypacja mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących  jego 
rozwoju, nie tylko infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego.  
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Edukacja w  zakresie wiedzy  lokalnej mogłaby odbywać  się  już na etapie  szkolnym, poprzez  zajęcia 
pozalekcyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  w  postaci  aktywizujących  warsztatów  i  wykładów,  czy  lekcji 
muzealnych.  Dodatkowo  należy  zachęcać  dzieci  i  młodzież  do  uczestniczenia  i  współtworzenia 
cyklicznych imprez kulturalnych. 

Remonty,  modernizacje  obiektów  i  przestrzeni  zabytkowych  oraz  stanowiących  potencjał 

rozwojowy  Gryfowa  Śląskiego,  między  innymi  poprzez  zachęcenie  mieszkańców,  inwestorów, 

bezrobotnych  do  aktywnego  korzystania  z  lokali  będących  w zasobie  komunalnym  Gryfowa 

Śląskiego  (preferencyjne  umowy  najmu/  dzierżawy, w  tym  tworzenie  aktywnego  pośrednictwa 

pomiędzy bezrobotnym a inwestorem).  

W  związku  z  koniecznością  renowacji  zabytkowej  tkanki  budowlanej  w  mieście,  wymagane  jest 
wypracowania modelu współpracy na linii samorząd – właściciele zabytkowych budynków/ najemcy, 
który posłuży  sprawnemu  i efektywnemu przeprowadzaniu  remontów  czy modernizacji. Niezwykle 
ważne  jest  także  wypracowania  systemu  partycypacji  w  kosztach  takich  działań.  Po  stornie 
samorządu  powinno  leżeć  również  zorganizowanie  wsparcia  formalno‐prawnego  dla  właścicieli 
zabytków w procesie ubiegania  się o dofinansowanie,  czy pozwolenia na przeprowadzenie działań 
rewitalizacyjnych.  

Magnesem decydującym o ożywieniu  i wzroście popularności Rynku, obok  stałej oferty usługowej 
i kulturalnej,  są  wydarzenia  kulturalne.  Wysiłek  organizacyjny  spoczywający  w  dużej  mierze  na 
administracji  miasta  potrzebuje  silnego  włączenia  lokalnych  aktywistów  i  mieszkańców  w  ich 
organizację.  Pożądana  jest  również  silniejsza  aktywizacja  zaangażowania  społeczeństwa 
obywatelskiego w korzystanie z Rynku, z korzyścią dla podniesienia świadomości i większego uznania 
jego  potencjału.  Aby  wzmocnić  codzienną  użyteczność  Rynku  jako  miejsca  przebywania 
i komunikowania się, proponuje się wprowadzenie odpowiednich mebli miejskich,  likwidację barier 
architektonicznych oraz wprowadzenie estetycznych elementów w postaci tablic informacyjnych.  

Wykreowanie w obrębie miasta terenów atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych. 

Nawiązanie  dialogu  społecznego  z  wyodrębnieniem  różnych  grup  wiekowych  użytkowników 
przestrzeni zapewni sukces prowadzonych, planowanych inwestycji.  

Stworzenie  bazy  usługowej:  gastronomicznej,  artystycznej,  noclegowej w  oparciu  o  dziedzictwo 

materialne (architektoniczno‐urbanistyczne) oraz niematerialne (tradycje, wydarzenia historyczne). 

W  mieście,  a  w  szczególności  w  historycznym  centrum  należy  promować  rozwój  działalności 
usługowej.  Szczególnie  pożądane  jest  wspieranie  rozwoju  działalności  handlowej  skierowanej  na 
sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych, usług gastronomicznych i hotelarskich.  

Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki rowerowej. 

W Gryfowie Śląskim  istotne byłoby całkowite wyprowadzenie ruchu kołowego z Rynku  i stworzenie 
przestrzeni  przyjaznej  dla  pieszych  i  rowerzystów. Miałoby  to  korzystny wpływ  na  swobodniejsze 
korzystanie z  tej przestrzeni przez  turystów  i mieszkańców. Tworzący spójną całość, miejski system 
ścieżek rowerowych, bezpiecznie naprowadzałby uczestników ruchu na ważniejsze obiekty w mieście.  

 

 



 

21 
 

Promocja  oraz  zwiększenie  atrakcyjności  dziedzictwa  kulturowego,  architektoniczno‐

urbanistycznego  miasta  w  oparciu  o  istniejący  potencjał  oraz  kreowanie  nowych  wydarzeń 

kulturalno‐artystycznych. 

Rozwój  ekonomiczny  Gryfowa  Śląskiego  powinien  odbywać  się  z  wykorzystaniem  dziedzictwa 
kulturowego  miasta,  w  oparciu  o  produkty  lokalne,  z  którymi  utożsamiają  się  mieszkańcy, 
produkowane w niemasowy, często rzemieślniczy, przyjazny dla środowiska sposób. Działalność taka 
powinna stanowić wizytówkę miasta.   

Marketing  miejski  Gryfowa  Śląskiego  powinien  szczególnie  podkreślać  endogeniczny  potencjał 
miasta, oparty na jakości przestrzeni i jego zasobach społeczno‐kulturowych. Aspekty te są niezwykle 
ważne szczególnie dla młodego pokolenia, którego modele  życia, pracy  i konsumpcji zmieniły się w 
ostatnich latach znacząco ‐ życie w małym, zwartym społecznie i przestrzennie mieście, bez korków, 
hałasu i smogu, staje się atrakcyjne. Dziedzictwo architektoniczne miasta, w połączeniu z niższymi niż 
w metropoliach  kosztami  utrzymania  i  cenami  nieruchomości,  a  także  przestrzenią  dostępną  do 
realizacji  własnych  marzeń  i  pomysłów,  może  stanowić  główny  argument  dla  osiedlania  się 
w Gryfowie Śląskim. 

7 Wdrażanie rekomendacji w Gryfowie Śląskim 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Celem  zaleceń  strategicznych  projektu  REVIVAL!  jest  przywrócenie  atrakcyjności  dziedzictwa 
kulturowego,  architektoniczno‐urbanistycznego  miasta  Gryfów  Śląski  oraz  poprawa  współpracy  
pomiędzy mieszkańcami, a władzą lokalną.  

Aby  wszystkie  strategie  były  realizowane  zgodnie  z  ich  naturą  adresatami  zaleceń  powinny  być 
zarówno  władze  lokalne,  mieszkańcy,  jak  i  przedsiębiorcy,  turyści.  Szerokie  grono  adresatów 
zagwarantuje zasadność, a tym samym zapewni sukces procesów inwestycyjnych. 

7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Istniejące  dokumenty  strategiczne  Gryfowa  Śląskiego  stanowią  podstawę  nawiązania  do 
rekomendacji  z  projektu  REVIVAL!  poprzez  silniejsze  uwzględnienia  aspektów  dziedzictwa 
architektoniczno‐urbanistycznego w  celu  poprawy  jakości  życia w mieście. Wypracowane  podczas 
działań podejmowanych w projekcie REVIVAL!  rekomendacje  strategiczne dla miasta Gryfów  Śląski 
powinny  być  uwzględnione  w  procesie  aktualizacji  lub  tworzenia  nowych  dokumentów 
strategicznych dla miasta. 

Podczas  IV  warsztatów  partnerów  projektu,  które  odbyły  się  3  grudnia  2019  roku  w  Bautzen, 
przedstawiciele  miasta  Gryfów  Śląski  przekazali  informacje  o  najważniejszych  dokumentach 
dotyczących  rozwoju  i ochrony dziedzictwa historycznego w mieście. Na  terenie Gryfowa  Śląskiego 
takimi  dokumentami  są:  Strategia  rozwoju Gminy  i Miasta Gryfów  Śląski  2011‐2020  oraz  Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfów Śląski na lata 2016 – 2020. 

Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Gryfowa Śląskiego, 
powinna  w niniejszych  dokumentach  być  formułowana  zgodnie  z  zaleceniami  opisywanymi 
w rekomendacjach (pkt 6). 
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Strategia rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski 2014‐2020 

Dokument został zbudowany z zachowaniem ciągłości procesu planowania strategicznego. Zawarte 
w nim  zapisy  uwzględniają:  uwarunkowania  społeczno‐gospodarcze;  wymogami  funduszy 
strukturalnych  Unii  Europejskiej;  założenia  planów  rozwoju  na  szczeblu  krajowym,  regionalnym 
i lokalnym;  zmiany  w  najbliższym  otoczeniu  (powiat  lwówecki,  sąsiednie  gminy),  nieaktualność 
zapisów poprzedniej Strategii. Ponadto Strategia  jest oparta na metodologii partnerstwa  lokalnego, 
co oznacza, że osiągnięcie celów strategicznych Gminy i Miasta Gryfów Śląski zależy od tego, czy uda 
się  wprowadzić  „partnerstwo  lokalne”  w  życie.  Partnerstwo  lokalne  rozpatrywane  jest  jako 
współpraca  trzech  sektorów:  publicznego,  społecznego  oraz  gospodarczego  i ma  na  celu  analizę 
potrzeb,  problemów  oraz  poszukiwanie  metod  ich  rozwiązywania  i  wdrażania  wspólnymi  siłami 
partnerów. W dokumencie zwraca się uwagę, że mimo coraz szerszej kampanii na rzecz partnerstwa 
lokalnego  i podejmowania  działań  zmierzających  w  tym  kierunku,  współpraca  pomiędzy  trzema 
sektorami  jest  wciąż  jednym  z  najsłabszych  ogniw  rozwoju  lokalnego.  Burmistrz  Gminy  i Miasta 
Gryfów Śląski przy akceptacji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zaprosił do opracowania Strategii 
przedstawicieli  różnych  sektorów  działających  na  terenie  gminy  i  miasta,  kierując  się  zasadą, 
że wiedza, doświadczenie  i  zaangażowanie  tych  ludzi pozwala dać gwarancję opracowania  strategii 
na  miarę  czasów,  potrzeb  i możliwości.  Do  opracowania  strategii  zaproszono  przedstawicieli: 
podmiotów  gospodarczych,  organizacji  pozarządowych,  samorządu  sołeckiego,  jednostek 
organizacyjnych gminy (administracja, oświata, kultura, pomoc społeczna, gospodarka komunalna).  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfów Śląski na lata 2016 – 2020 

Program  rozpoczyna  się  od  słów,  które  nakreślają  jego  charakter,  inspirując  do  tworzenia  „małej 
ojczyzny”  w  miejscu  zamieszkania  i  brzmią:  „Miasto  tworzą  nie  tylko  mury  i  ulice,  lecz  także 
mieszkańcy i ich marzenia” . 

W dokumencie podkreśla się zgodność Programu z kryteriami  i zasadami nakreślonymi w krajowych 
wytycznych  w  zakresie  rewitalizacji.  W  szczególności,  w  programie  zwraca  się  uwagę  na: 
skorelowanie koncepcji rewitalizacji z preferowanymi kierunkami rozwoju lokalnego (ukształtowanie 
procesu  rewitalizacji  jako  wsparcia  dla  rozwoju  lokalnego);  zaangażowanie  w  proces  rewitalizacji 
szerokiego  spektrum  podmiotów  lokalnych  i  podmiotów  z  otoczenia;  oparcie  treści  koncepcji 
rewitalizacji  na  analizie  uwarunkowań  wewnętrznych  i  zewnętrznych  (względem  gminy/terenu 
rewitalizowanego). 

Lokalny  Program  Rewitalizacji  dla  gminy  Gryfów  Śląski  na  2016‐2020  (LPR)  ma  charakter 
zintegrowany,  złożony.  W  Programie  obok  szczegółowo  opisanych  powiązań  z  dokumentami 
strategicznymi,  planistycznymi  gminy,  dokonano  również  diagnozy  zjawisk  w  ujęciu  społeczno‐
techniczno‐funkcjonalnych. Główne założenia Programu rewitalizacji dla Gryfowa Śląskiego obejmują 
wszystkie  potrzebne  i  niezbędne  do    jego  realizacji  elementy,  takie  jak:  określenie  zasięgu 
przestrzennego  i identyfikacja  obszarów  problemowych,  partycypacja  społeczna,  cele,  działania 
i efekty,  wizja  rewitalizacji  i  jej  cele,  identyfikacja  działań  rozwiązujących  problemy,  indykatywne 
ramy  finansowe,  instrumenty  finansowania  Programu  Rewitalizacji,  plan  finansowy  LPR,  system 
wdrażania  LPR  Gminy  Gryfów  Śląski  oraz  zarządzanie, monitoring  i  ewaluację  LPR  Gminy  Gryfów 
Śląski. 

 



 

                             

 

 

 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST JAKO ELEMENT 

MIEJSKIEJ I REGIONALNEJ JAKOŚCI ŻYCIA 

 

 

Rekomendacje z polsko‐niemieckiego projektu REVIVAL! – Rewitalizacja 
historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii  

dla miasta Kamienna Góra 

 

 

 

 

Wrocław, grudzień 2020 



 

2 
 

Nota redakcyjna 

 

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS), Görlitz: 

prof. dr Robert Knippschild, kierownik projektu –  Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni  (IÖR) 
im. Leibniza / TU Dresden (IHI Zittau) 
Eva Battis‐Schinker, Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza 
Bettina Knoop, TU Dresden (IHI Zittau) 
Marek W. Jaskólski, TU Dresden (IHI Zittau) 
Sarah Al‐Alawi, – TU Dresden  (IHI Zittau) oraz  Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni  (IÖR)  im. 
Leibniza 
 
 

Województwo Dolnośląskie ‐ Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu: 

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof  
Karolina Gmur 
Marzenna Halicka‐Borucka  
Sławomir Książek 
Marta Kukuła 
Przemysław Malczewski 
 

 

 

Materiał  ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po  wprowadzeniu  zawierającym  krótki  opis  projektu  (rozdział  1)  oraz  informacje  na  temat 
przygotowania niniejszych  rekomendacji  (rozdział 2) część pierwsza  zajmuje  się  sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań  i propozycji rozwiązań dla miasta 
Kamienna Góra. Zostały one opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji 
Miast  i  Instytut  Rozwoju  Terytorialengo wspólnie  z przedstawicielami  partenra  projektu  – Urzędu 
Miasta Kamienna Góra. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko

mendacje_strategiczne_Kamienna Góra.pdf 
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1 Projekt REVIVAL!  

W  polsko‐niemieckim  projekcie  "REVIVAL!  –  Rewitalizacja  historycznych  miast  Dolnego  Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo‐zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii  przy wsparciu  trzech  instytucji  badawczych  starało  się  o wzmocnienie  swoich  śródmieść, 
cennych  pod  względem  architektoniczno‐kulturowym.  Projekt  o  łącznej  wartości  1 032 906  euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska‐Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą  877 544  euro)  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.  Czas  trwania  projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut  Ekologicznego  Rozwoju  Przestrzeni  (IÖR),  należący  do Wspólnoty  Badawczej  im.  Leibniza, 
koordynuje  projekt  jako  partner  wiodący.  Wspólnie  z  TU  Dresden  (IHI  Zittau),  będącym  drugim 
partnerem naukowym w projekcie,  IÖR prowadzi w Görlitz  Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej 
Rewitalizacji Miast  (IZS).  Z polskiej  strony partnerem naukowym w projekcie  jest  Instytut Rozwoju 
Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. Gminami partnerskimi w 
projekcie  są  Görlitz  –  reprezentowane  przez  Europastadt  Görlitz/  Zgorzelec  GmbH  –  Bautzen 
(Budziszyn),  Zittau  (Żytawa)  oraz  Reichenbach  we  wschodniej  Saksonii  oraz  polskie  miasta 
Bolesławiec,  Gryfów  Śląski,  Kamienna  Góra,  Chełmsko  Śląskie  –  reprezentowane  przez  Gminę 
Lubawka  –  oraz  Lubomierz  w  zachodniej  części  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta  partnerskie w  projekcie  położone  są  na  obszarze wsparcia  Programu Współpracy  Interreg 
Polska‐Saksonia  2014‐2020.  Obszar  objęty  projektem  cechuje  się  w  znacznej  części  dużą  liczbą 
małych  i  średnich miast o  średniowiecznych  korzeniach, mających podobne potencjały  i wyzwania 
pod  względem  rozwoju  historycznego,  struktury  miejskiej,  dziedzictwa  architektoniczno‐
urbanistycznego,  ale  również  rozwoju  demograficznego  i  społeczno‐gospodarczego.  Przy  swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia  i Drezna, małe  i  średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno‐urbanistycznej 
jako  wspólny  potencjał.  Poprzez  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  ożywienie  historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego  trwałego  rozwoju  i wysokiej  jakości 
życia  w  polsko‐niemieckim  obszarze  przygranicznym.  Działania  projektowe  realizowane  były 
w ramach  ustrukturyzowanej,  transgranicznej  wymiany  doświadczeń  i  rozciągały  się 
od indywidualnych, wykonywanych  samodzielnie przez miasta partnerskie działań  rewitalizacyjnych 
w śródmieściach,  poprzez  transgraniczne  działania  informacyjne  i  popularyzujące  wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe  i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za  takie  podejście  projekt  REVIVAL!  został  nagrodzony  przez  Niemieckie  Ministerstwo  Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy  implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/location/moro3‐30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 

Polska‐Saksonia 2014‐2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze  rekomendacje  strategiczne  gromadzą  pozyskane  w  projekcie  REVIVAL!  odpowiedzi  na 
pytanie,  jaki  wkład  wnieść może  dziedzictwo  kulturowe  w  wysoką  jakość  życia  i  zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje  strategiczne  wypracowane  zostały  w  ramach  projektu  przez  trzech  partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona  kwerendy  literatury oraz  konsultacje  z ekspertami  z dziedzin badań 
nad  jakością  życia,  badań  nad  małymi  i  średnimi  miastami  oraz  zachowaniem  dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku  projektu  pięć  tez  (patrz  rozdz.  3.1)  odnośnie  tego,  jaki  wkład  wnieść  może  w idealnym 
przypadku  kulturowe  dziedzictwo  architektoniczne  i  urbanistyczne w  jakość  życia  i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach  partnerskich.  Aby  ustalić,  jaki  jest  rzeczywisty  i  jaki mógłby  być wkład  historycznych 
centrów  miast  z  ich  dziedzictwem  kulturowym  w  poszczególnych  miastach  partnerskich,  polskie 
i niemieckie  zespoły  badawcze  przeprowadziły  osobno  w  sumie  dziesięć  warsztatów  w  grupach 
fokusowych  z  przedstawicielami  społeczności  miejskich.  Półdniowe  spotkania  prowadzone  były 
zgodnie  z  jednolitą metodologią, która  ‐ odnośnie  składu grupy  i przebiegu  ‐ dostosowywana była 
z pewną  elastycznością  do  miejscowych  warunków.  Grupy  fokusowe  składały  się,  razem 
z przedstawicielami  biorących  udział  w  projekcie  urzędów  miejskich  i  moderujących  warsztaty 
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instytucji  badawczych,  z  ok.  15  osób. Miasta  zaprosiły  do  udziału w  grupach  fokusowych między 
innymi  członków  rad  miejskich  i  burmistrzów,  przewodniczących  różnych  stowarzyszeń  oraz 
handlowców, przedstawicieli  instytucji  edukacyjnych  i marketingu miejskiego  czy  też  społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta  (patrz  rysunek wykresu  sieciowego w  rozdziale 3.2). Na podstawie  schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały  i wyzwania miejskiej 
jakości  życia  (patrz  ryc.  schwarcplanu  z  adnotacjami  w  rozdziale  5.1).  Służyło  to  zarówno  jako 
podstawa  do wspólnego  zwiedzania miejscowości,  jak  i  do  końcowej  dyskusji  o  tym,  jak wpływać 
należałoby  na  lokalne  warunki  ramowe,  aby  wykorzystać  optymalnie  kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza  tym  w  rekomendacjach  strategicznych  uwzględniono  wyniki  kolejnych  dwóch  warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny  Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami  i Przestrzenią  (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni  oraz  podległych  im  instytucji  z  obu  krajów  w  listopadzie  2019  roku  były  częścią 
wyróżnienia  projektu  REVIVAL!  jako  projektu  flagowego w  polsko‐niemieckim  obszarze  powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach  w  polsko‐niemieckim  obszarze  powiązań  wykorzystując  kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczne  i urbanistyczne  i  jaką  rolę odgrywa przy  tym krajowa polityka  rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz  wspólna  dyskusja  na  temat  treści  rekomendacji  strategicznych  w  ramach  regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie,  jest to z powodu odległości 
od  metropolii  oraz  wynikającej  z  uwarunkowań  historycznych  relatywnej  słabości  gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym  śródmieściom grozi pomimo  sukcesów w zakresie modernizacji  infrastruktury  i  stanu 
budynków  utrata  tradycyjnych  funkcji,  jakie  pełniły  na  rzecz miasta  i  jego  otoczenia  jako miejsce 
kultury, handlu  i spotkań. Utrata miejskich  funkcji użytkowych  i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w  lokalach mieszkaniowych  i użytkowych w obrębie  starówek, co  stanowi  zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich  jak 
walory  rekreacyjne,  oferta  kulturalna  i  wizerunek  miasta  przy  wyborze  miejsca  zamieszkania 
i działalności  gospodarczej  tendencja  ta  stanowi negatywny  element w ocenie wartości  lokalizacji. 
Z drugiej  strony,  coraz  większe  przeciążenie  aglomeracji,  jak  w  tym  przypadku  wokół Wrocławia 
i Drezna,  z  trudną  sytuacją  na  rynkach  mieszkań  oraz  narastającymi  problemami  ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co  tworzy  szanse  dla  obszaru  objętego  projektem. Miasta  partnerskie  REVIVAL!  ze  swoją  ofertą 
przestrzeni  w  zwartych,  historycznych  strukturach  i  atrakcyjnym  dziedzictwem  architektoniczno‐
urbanistycznym  oferują  znaczny  potencjał  odrodzenia  w  ramach  narastających  w  całej  Europie 
procesów (re)urbanizacji.  
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3.1 Potencjalny  wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na  miejską  jakość 

życia  

Następujące  pięć  tez  opisuje  potencjalny wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na 
jakość  życia w  historycznych małych  i  średnich miastach  zgodnie  z wnioskami  zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy  literatury  i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje  w  pełnej  rozciągłości  w  praktyce  oraz  czy  jest  wykorzystywany,  zależy  od  lokalnych 
uwarunkowań  w  danym mieście.  Przedstawione  pięć  tez  poddane  było  pod  dyskusję  w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I.  Tożsamość  społeczności  miejskiej  a  istota  miasta:  Dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność  i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno‐
urbanistycznego,  ono  ich  łączy.  Mieszkańcy  angażują  się  aktywnie  na  rzecz  jego  zachowania 
i wykorzystania. 

III.  Zasoby  architektoniczne,  struktura  urbanistyczna  i  przestrzeń  publiczna: Historyczne  centrum 
miasta  odgrywa  ważną  rolę  w  powszednim  życiu  mieszkańców  miasta.  W  centrum  znajdują  się 
najważniejsze  instytucje społeczne, kulturalne  i sakralne, urząd miasta  i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV.  Funkcje  kulturalne  oraz  związane  z  edukacją  i  rekreacją:  Kulturowe  dziedzictwo 
architektoniczno‐urbanistyczne  umożliwia  tworzenie  dla mieszkańców wszystkich  grup wiekowych 
ofert  kulturalnych  oraz  działań  rekreacyjnych  i  edukacyjnych,  nawiązujących  często  do  lokalnych 
tradycji i świąt.  

V.  Gospodarka:  Dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  odgrywa  ważną  rolę  dla  lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w  rzemiośle  i budownictwie,  turystyce  i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ  dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  na  jakość  życia  oraz 

zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W  trakcie  dyskusji  nad  przedstawionymi  tezami w miastach  partnerskich  projektu  REVIVAL!  oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe  znaczenie  uczestnicy większości  grup  fokusowych  przypisywali  tezom  nr  1  i  nr  2  z  ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy  potwierdzali  zasadniczo,  że  dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  może  wnosić, 
obok  innych  czynników,  jak  np.  dziedzictwo  przyrodnicze  atrakcyjnych  krajobrazowo  regionów, 
ważny  wkład  do  istoty miasta  i  poczucia  związku mieszkańców  z  ich małą  ojczyzną.  Jako  ważne 
oceniano przy  tym nie  tylko dostrzegalne  zmysłami aspekty  jak piękno architektury  czy  szczególną 
atmosferę  historycznych  centrów  miast,  lecz  również  lokalne  dziedzictwo  niematerialne, 
przekazywane  w  formie  tradycji  i  opowieści  (narracji).  Uczestnicy  grup  fokusowych  podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano  również,  że  dziedzictwo  budowlane  w  złym  stanie  może  być  symbolem  poczucia 
społecznej porażki  i wzmacniać negatywne procesy. Dobry  stan  techniczny  i możliwość korzystania 
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z historycznej  substancji  architektonicznej  stanowią  tym  samym  dwa  warunki,  aby  zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc.  2.  Ocena  lokalnego  znaczenia  pięciu  tez  w  grupach  fokusowych  w miastach  partnerskich 
projektu: 

 

Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 

Również  znaczenie  dla  spójności  społecznej,  która  stała  w  centrum  drugiej  tezy,  zostało 
potwierdzone. W miastach  partnerskich  projektu  występują  przykłady,  w  których  zaangażowanie 
społeczne  na  rzecz  starówek  miało  ważne  znaczenie  wspólnoto  twórcze.  Jednakże  wielokrotnie 
wskazywano  również,  że  zaangażowanie  na  rzecz  ochrony  i  wykorzystania  dziedzictwa 
architektonicznego  zazwyczaj  opiera  się  na  zapale  pojedynczych  osób  i  należałoby  wspierać 
aktywność  całych  społeczności. Może  to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było  jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym,  który  do  dziś  w  obszarze  objętym  projektem,  w  szczególności  po  polskiej  stronie, 
oddziałuje  na  patriotyzm  lokalny  i  dumę mieszkańców  z  ich miasta  oraz  na  aktywność  na  rzecz 
dziedzictwa,  są  przesiedlenia,  które  nastąpiły  w  regionie  w  wyniku  przesunięcia  granicy  polsko‐
niemieckiej po  II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz  jego społeczności 
miejskich  symptomatyczne  wydaje  się  po  części  negatywne  samo  postrzeganie,  które  częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
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fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść  jeszcze znacznie większy wkład 
do  lokalnej  i regionalnej  identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta  były  dotknięte  przemianami  struktur  gospodarczych,  co  znowu  zależy  od  wielkości  miasta, 
położenia geograficznego  i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie  starówki mają  duże  znaczenie  symboliczne  jako  serce  swoich miast.  Często  podkreślano 
potrzebę  poprawy  jakości  przebywania  w  śródmieściach  oraz  ich  funkcji  jako  obszarów  komunikacji 
społecznej. Należy w  tym  celu  redukować  bariery  fizyczne,  ekonomiczne  ale  również  psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie  w  grupach  fokusowych  wyrażano  postulat  silniejszego  partycypacyjnego  rozwoju 
miejskiego.  Na  przykład  powtarzała  się  propozycja  partycypacyjnego  wypracowania  miejskiej  wizji 
rozwoju.  

W miastach  partnerskich w  Polsce  i Niemczech  uwidoczniła  się  trudność  pogodzenia  z  jednej  strony 
potrzeby efektywnych  i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych  zasobów  architektonicznych  oraz  ochrony  charakterystycznej  atmosfery  starówek 
a z drugiej  strony  konieczności  modernizacji  istniejących  budynków  oraz  potrzeby  budowy  nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania  z  niej.  Teoretycznie  dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne  i  związane  z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników  grup  fokusowych  jako mierny. W  niektórych  z  nich  dziedzictwo  kulturowe  starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej  ludności. Wszystkie  śródmieścia  wykorzystują  jednakże  kilka  razy  w  roku  swój  potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości  grup  fokusowych  oceniono  bezpośrednie  korzyści  ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa  architektoniczno‐urbanistycznego  (teza  nr  5).  Wpływ  wynikający  z  miejsc  pracy 
w branży  turystycznej  lub  też  w  budownictwie  oceniany  był  najczęściej  jako  marginalny.  Często 
podkreślano  wręcz  przeciwnie  obciążenia  finansowe  dla  komunalnych  lub  prywatnych  właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup  fokusowych  byli  zgodni,  że  dziedzictwo  kulturowe  jako  czynnik  miękki  istotnie  zwiększa 
atrakcyjność  miasta  lub  mogłoby  ja  zwiększać.  Lepsza  promocja  miast  i  regionu  oraz  dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów  strategicznych  przyporządkowano  w  rozdziale  4.3  pierwsze  propozycje  rozwiązań,  które 
wynikają  z  wiedzy  pozyskanej  w  ramach  projektu  REVIVAL!.  Rekomendacje  odnoszące  się 
do konkretnych miejscowości  (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 



 

10 
 

Lubomierza,  Żar)  znaleźć  można  poza  tym  w  komunalnych  rekomendacjach  strategicznych 
w rozdziałach 5‐7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez  rewitalizację historycznych  centrów miast miejską 

jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na  płaszczyźnie  regionalnej  należy  wykorzystywać  także  transgranicznie  potencjał  wspólnego 
dziedzictwa  kulturowego  w  historycznych  centrach  miast  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju 

przestrzeni  oraz wysokiej  regionalnej  jakości  życia. W  tym  celu  sformułowano  następujące  trzy, 
odnoszące  się  do  siebie  nawzajem  obszary  działań  i  sformułowano  je  jako  nadrzędne  cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno‐architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany  potencjalny wkład w miejską  jakość  życia.  Poniższe  propozycje  rozwiązań 
odnoszą  się  w  pierwszej  linii  do  odpowiedniego  do  potrzeb  i  zgodnego  z  ochroną  zabytków 

zachowania  i  rozwoju  istniejącej  substancji  budowlanej  centrów miast.  Należy  przy  tym  jednak 
uwzględniać  powiązane  dziedzictwo  niematerialne.  Remonty,  renowacje, modernizacje  i  budowa 
nowych  obiektów  powinny mieć  na  celu  użytkowania  zgodne  z  zabytkowym  charakterem,  które 
odpowiadają  zarówno  potrzebom  społecznym  i  zasobom  budowlanym,  jak  i  w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy  życzeniem mieszkańców  zachowania historycznej  substancji budowlanej  i  autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z  jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu  artykułowali  zarówno  życzenie  konsekwentnej  ochrony  historycznych  budynków 

i wizerunku miasta, między  innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak  i bardziej  elastycznego  wydawania  pozwoleń  na  czasowe  i  odwracalne  interwencje 

w pojedynczych  zabytkach  i  w  przestrzenni  publicznej  historycznych  centrów  miast.  Skuteczne 
kompromisy wymagają między  innymi ścisłej  i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 

zabytków  i rozwoju  miast.  Profesjonalne  doradztwo  dla  właścicieli  zabytków  i  inwestorów 

odnośnie  działań  budowlanych  wymaga,  aby  urzędy  miast  były  w  stanie  udostępnić  osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby  umożliwić  komunalnym  i  prywatnym  właścicielom  zabytków  i  innych  godnych  ochrony 
istniejących  budynków  ich  zachowanie  i  rozwój,  potrzebne  są  dodatkowe  instrumenty wsparcia 

charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza  tym  artykułowano  w  miastach  partnerskich  życzenie  wspierania  zaangażowania 

obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form  angażowania  mieszkańców  wzmocnić  także  współpracę  z  lokalnymi  stowarzyszeniami, 

zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w  jakość życia  i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie  fizycznej  dostępności  obejmuje  poprawę  dostępności  centrów miast w  publicznym 

transporcie  zbiorowym  oraz  dla  rowerzystów  i  pieszych.  Szczególne  wyzwanie  na  starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów.  Uwzględniając  zmiany  demograficzne,  ale  także  życzenie  kształtowania  starówek 
zgodnie  z potrzebami  rodzin, wyzwaniem wydaje  się być  zapewnienie dostępności  szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie  wysokiej  jakości  przebywania  dla  wszystkich  grup  wiekowych  jest  wymogiem  dla 
społeczno‐integracyjnego  oddziaływania  centrów  miast.  W  związku  z  tym  wyraźna  stała  się 
w miastach  partnerskich  na  przykład  potrzeba  istnienia  funkcjonalnych  mebli  miejskich,  placów 

zabaw oraz oświetlenia centrów miast  i  ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne  jest  poza  tym,  aby  udostępniać wyważoną  ofertę  kulturalną  i  usługową w  historycznych 

centrach miast,  która uwzględni  zarówno  rozwój  turystyczny  jak  i  zainteresowania  i  (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich  i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia  centrów  miast  poprzez  organizację  wydarzeń  publicznych  jak  festyny  i  wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym  i  dalej  możliwym  do  poszerzenia  polem  działania  jest  upowszechnianie  dziedzictwa 
kulturowego  centrów  miast.  Należy  do  tego  między  innymi  oferta  informacyjna  w  przestrzeni 
miejskiej  i  jego  zabytkach. Oferta  ta w  każdym  przypadku  powinna  być wielojęzyczna  (w  języku 
polskim,  angielskim,  niemieckim).  Na  obszarze  projektowym  wyrażono  szczególną  potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym  treściom  narracyjnym  przypisano  w  kilku  miastach  partnerskich  funkcję  integrującą 
społecznie  i  wspierającą  zaangażowanie  obywatelskie  na  rzecz  rozwoju  miasta.  Badanie, 
dokumentowanie  i  upowszechnianie  lokalnych  treści  narracyjnych  powinno  być  więc  jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W  końcu  udział  mieszkańców  w  rozwoju  miejskim  może  być  ważnym  wkładem  w  rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod  pojęciem  inkluzyjnego  społecznie  i  przestrzennie  rozwoju  miasta  rozumiane  jest  zarówno 
aktywne  włączenie  mieszkańców  i  różnych  grup  interesów,  jak  i  podejście  integrujące 

przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest  także  skuteczne,  aby  pokonywać  konflikty  użytkowania  i  interesów w  historycznych  centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie  inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie  ich 

funkcji  dla  miasta  i  okolicy.  Z  tego  względu  należy  zapobiegać  procesom  suburbanizacji,  aby 

wzmocnić  różnorodność  funkcji  centrów miast  i  chronić  integralność  krajobrazową  okolicznych 

terenów.  W  celu  realizacji  tych  postulatów  należy  wykorzystywać  formalne  i  nieformalne 

instrumenty  planowania  miejskiego  i  regionalnego.  Należą  do  nich  miejscowe  plany 
zagospodarowania  przestrzennego,  w  ramach  których  sterować  i  ograniczać  można  wznoszenie 
nowych  obiektów.  Aby  tego  rodzaju  ograniczenie  nie  prowadziło  do  upośledzenia  potencjału 
rozwojowego  danej  gminy,  należy  korzystać  np.  z  programów  (wewnętrznego)  rozwoju  miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję  rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa  architektonicznego  i urbanistycznego  i  związanego  z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby  w  ten  sposób  obok  interesów  technicznych  i  gospodarczych mocniej  skoncentrować  się  na 
potrzebach  funkcjonalnych,  społecznych  i  emocjonalnych.  Centralnym  celem  byłoby  zachowanie 
genius  loci,  tzn.  lokalnej  architektonicznej,  kulturowej  i  społecznej  specyfiki  i  atmosfery.  Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym  życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny  być  konflikty  użytkowań  jak  na  przykład  życzenie  ożywionego  śródmieścia,  które  służy 
wszystkim  grupom  ludności  jako  przestrzeń  komunikacji  społecznej,  a  jednocześnie  sprosta 
potrzebom  spokoju  jego  mieszkańców.  Celem  powinno  być  wynegocjowanie  kompromisu,  który 
uwzględnia przeciwstawne  interesy  i ma na  celu wyważoną,  śródmiejską ofertę dla  różnych grup 

użytkowników  w  każdym  wieku  i  dla  rodzin.  W  miastach  partnerskich  podkreślano  znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte  tu  propozycje  rozwiązań  dotyczą  obszarów działań,  które  zakładają wspólne  działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek  regionu  i  jego miast oraz  ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym  stopniu  komunikować  (promować)  do  wewnątrz  i  na  zewnątrz  walory  lokalne 

i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 

regionalnej  jakości  życia.  Może  to  przyczynić  się  do  tego,  że  nie  tylko  pozyskuje  się  turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny,  lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej  różnorodności  regionu  ‐ dziedzictwa  kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego  i niematerialnego  będą  miały,  obok  atrakcyjności  krajobrazowej,  pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz  i na  zewnątrz.  Jest  to  także działanie o  znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji  turystyki, do  której należy  także opracowywanie wspólnych ofert  turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa,  która  z uwagi  na  ograniczenia  pandemiczne  w  roku  2020  musiała  zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia  tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza  tym znaczenie  transgranicznego 
promowania  produktów  regionalnych,  które  powinno  być  uzupełniane  lokalnymi  działaniami 
na rzecz  promocji  rękodzieła  (artystycznego).  W  związku  z  tym  wskazujemy  na  możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w  ramach projektu REVIVAL!.  Także  transgraniczny  cykl  imprez 
na rynkach  organizowanych  w  ramach  projektu  dostarczył  impulsu  dla  promocji  regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje  rozwiązań  na  płaszczyźnie  komunalnej,  które mają  na  celu  rewitalizację  historycznych 
centrów małych  i  średnich miast,  przyczyniają  się  także  do wzmocnienia  policentrycznej  struktury 
regionu. Należy  to ocenić  jako wkład w zrównoważony  rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki  temu 
chroni  się  kulturowe,  ekonomiczne  i  ekologiczne  zasoby  i  promuje  spójność  społeczną. Wymienić 
należy  następujące  dodatkowe  propozycje  rozwiązań  w  celu  wzmocnienia  transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region  transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego.  Jako wspólna wizja 
planowania  przestrzennego  służyć  może  Koncepcja  Przyszłości  dla  polsko‐niemieckiego  obszaru 

powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na  poziomie  kraju  związkowego  na  obszarach  częściowych,  ważną  rolę  odgrywa  w  Saksonii 
planowanie  regionalne.  W  Polsce  siła  regulacyjna  planu  regionalnego  (Plan  Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem  ciężkości  planowania  regionalnego  powinno  być  zachowanie  witalności  i  wzmocnienie 

funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 

suburbanizacji.  

Biorąc  pod  uwagę  (ponad)regionalną  i  transgraniczną  dostępność  wspólnego  dziedzictwa 
kulturowego  istotna  jest  poprawa  połączeń  komunikacyjnych  pomiędzy  miastami  i  najbliżej 
położonymi  aglomeracjami.  Należą  tu  w  szczególności  połączenia  publicznym  transportem 

zbiorowym  i  regionalnym  trasami  rowerowymi,  które  zapewnić  należy  także  transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie  rekomendacji  do  istniejących  regionalnych  i  lokalnych  instrumentów 

strategicznych  

Istniejące  dokumenty  strategiczne  dają  różnorodne  możliwości  nawiązania  do  rekomendacji 
z projektu    REVIVAL!  i  silniejszego  uwzględnienia  aspektów  dziedzictwa  architektoniczno‐
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016‐2020 

Jest  to  podstawowy  dokument  określający  politykę  Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący  realizacji zadań  związanych ze  sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem  kulturowym  i  zarządzaniem  zasobami  zabytkowymi  na  Dolnym  Śląsku.  Program 
powstał  w  ścisłej  współpracy  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  oraz  Narodowym  Instytutem  Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym  celem  Programu  jest  zachowanie  i  zrównoważone  wykorzystanie  zasobów  dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania  tożsamości Dolnego  Śląska. W dokumencie przyjęto,  że dziedzictwo 
kulturowe  jest  zasobem  umożliwiającym  budowanie  i  utrwalenie  wspólnej  tożsamości  oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

 poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
 systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
 budowania wiedzy o zabytkach  
 i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy  Plan  Rozwoju  jest  kompleksową,  ponadlokalną  i  interdyscyplinarną  strategią  planowania 
przestrzennego  kraju  związkowego  w  celu  organizacji  przestrzennego  ładu  i  rozwoju  Saksonii. 
Krajowy  Plan  Rozwoju  określa  cele  i  zasady  planowania  przestrzennego w  oparciu  o  ocenę  stanu 
przyrody  i  krajobrazu  oraz  rozwoju  przestrzennego.  W  związku  ze  strategicznymi  zaleceniami 
dotyczącymi  rozwoju  dziedzictwa  kulturowego  i  jakości  życia  w  małych  i  średnich  miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować  i rozwijać kulturalną różnorodność  i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 

z jej  siecią  placówek  kulturalnych  i  zabytków,  związanych  z  regionalnymi  tradycjami  kulturalnymi 

w miejscowościach  centralnych  i  w  terenie  w  jej  historycznie  powstałej  różnorodności  i  funkcji 

wspierania  tożsamości  poprzez  odpowiednie  do  zapotrzebowania,  wydajne  i  możliwe 

do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce‐Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz‐
Niederschlesien)2   

Regionalny  Związek  Planistyczny  Górne  Łużyce‐Dolny  Śląsk  jest  jako  organ  odpowiedzialny  za 
regionalne  planowanie  przestrzenne  zobowiązany  do  sporządzenia  planu  regionalnego.  Region 
planowania  obejmuje  powiaty  Bautzen  i  Görlitz.  Plan  Regionalny  sporządzany  jest  na  ok.  10  lat. 
Najważniejsze  cele  Planu  Regionalnego,  korespondujące  ze  strategicznymi  rekomendacjami 

                                                            
1  Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2  Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce‐Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz‐Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv‐oberlausitz‐
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600

49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF‐
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_‐_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 
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niniejszego  dokumentu,  dotyczą  obszarów  turystyki  i  rekreacji  oraz  obszaru  ochrony  krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne  i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne  i historyczne obszary turystyczne położone 

w obrębie  destynacji  Górne  Łużyce  ‐  Dolny  Śląsk  powinny  być  nadal  rozwijane  zgodnie 

z charakterystyką  i  możliwościami  (por.  uzasadnienie)  danego  regionu  w  ramach  ustalonych 

sposobów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  trwałych  powiązań  tworzonych  zgodnie  z  ich 

walorami  krajobrazowymi  i  tematycznymi.  Należy  pogłębiać  odpowiednią  współpracę 

ponadregionalną  szczególnie  w  zakresie  powiązań  pomiędzy  turystyką  miejską  i  wiejską.  Należy 

zachować  i  rozszerzyć  ofertę  kulturalno‐turystyczną  z  uwzględnieniem  cennych  struktur 

urbanistycznych  i  typowych elementów architektury  regionalnej.  Inwestycje budowlane  istotne pod 

względem  planistycznym  powinny  zostać  skoncentrowane  na  obszarach 

priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości  centralne  i gminy o  funkcji  specjalnej 

Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 

otoczenia  charakterystycznych  elementów  wizerunku  krajobrazu  i  historii  osadnictwa  oraz  dla 

wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia  rozwoju  społeczno‐gospodarczego  południowej  i  zachodniej  części  województwa 
dolnośląskiego na lata 2020‐2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS  3).  Dokument  powstał  przy  zastosowaniu  podejścia  opartego  na  terytorializacji  rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021‐2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez  aktywizację  społeczności  lokalnej.  W  Strategii  dużą  rolę  przywiązuje  się  do  aspektu 
społecznego. Wizja, misja  i cel główny, a także podporządkowane  im cele strategiczne  i operacyjne 
akcentują  znaczenie  poprawy  jakości  życia  oraz  ożywienie  obszaru  poprzez  aktywizowanie 
społeczności  lokalnych, zatrzymywanie   obecnych  i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było  to 
możliwe  w  dokumencie  zwraca  się  również  uwagę  na  ochronę  zasobów  i  ich  rewitalizację  na 
płaszczyznie  kulturowej, ekonomicznej  i  społecznej oraz na  konieczność poprawy warunków  życia, 
w tym  ograniczenie  wykluczenia  społecznego  oraz  atrakcyjną  ofertę  mieszkaniową  i  kulturano‐
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna  Koncepcja  Przyszłości  2030  dla  polsko‐niemieckiego  obszaru  powiązań  jest  wizją 

planistyczno‐przestrzenną,  określającą  jak  powinien wyglądać  obszar  po  obu  stronach Odry  i Nysy 

Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  Polsko‐Niemieckiej  Komisji Międzyrządowej  ds. Współpracy 

Regionalnej  i  Przygranicznej  (w  skrócie  Polsko‐Niemiecki  Komitet  ds.  Gospodarki  Przestrzennej) 

                                                            
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko‐Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko‐niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/wp‐
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 

a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia  rozwoju  Euroregionu  Nysa  2014‐2020  nakierowana  jest  na  rozwój  współpracy 
transgranicznej  w  tych  dziedzinach,  w  których  można  oczekiwać  największych  pozytywnych 
oddziaływań  na  obszar  pogranicza.  Cele  pokrywające  się  z  rekomendacjami  strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

 Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

 Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Kamiennej Górze  

W  ramach  działań  podejmowanych  w  trakcie  realizacji  projektu  REVIVAL!  ‐  Rewitalizacja 
historycznych  miast  Dolnego  Śląska  i  Saksonii,  przygotowano  ocenę  bieżącej  sytuacji  odnośnie 
historycznych  centrów  miast  wraz  z  strategicznymi  rekomendacjami,  które  zostały  opracowane 
głównie  na  podstawie  wypowiedzi  lokalnej  społeczności  podczas  warsztatu  (grupy  fokusowej). 
Spotkanie w  Kamiennej  Górze miało miejsce  9  stycznia  2020  roku,  a  uczestniczyli w  nim  lokalni 
aktywiści  i działacze  lokalnych stowarzyszeń  i organizacji, historyk‐regionalista oraz przedstawicielki 
Uniwersytetu  Trzeciego Wieku.  Do  opracowania  rekomendacji  strategicznych  dla  Kamiennej Góry 
posłużyły  też  informacje  uzyskane  od  przedstawicieli  samorządu  podczas  IV warsztatu  partnerów 
projektu, który odbył się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen. 

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Kamienna  Góra  jest  przykładem miasta,  w  którym  historyczny  rynek  odgrywa  bardzo małą  rolę. 
Mieszkańcy  podczas  warsztatów  grup  fokusowych  przyznali,  że  nie  spędzają  tam  za  dużo  czasu. 
Brakuje  im  kawiarni,  restauracji  czy  innych  obiektów  usługowych.  Obecnie  rynek  nie  istnieje 
w świadomości mieszkańców  jako miejsce warte odwiedzenia  lub spędzania  tam czasu. Aktywności 
związane z edukacją, zdrowiem czy zakupami znajdują się poza historycznym centrum. 

Jako  zasadniczy  problem  obecnego  stanu  budynków  na  historycznym  rynku  uczestnicy  wskazali 
przynależność większości budynków do wspólnot mieszkaniowych oraz to, że stanowią one głównie 
własność  komunalną.  Mieszkańcy  przyznali,  że  sporo  budynków  nadaje  się  do  remontu 
lub modernizacji. W przypadku  takich  obiektów  potrzebne  są  duże  nakłady  finansowe,  szczególnie 
jeśli rewitalizacja miałaby objąć cały rynek. 

Uznane przez uczestników  grupy  fokusowej  za ważne w  skali  Kamiennej Góry obiekty  zaznaczone 
zostały na mapie historycznej miasta.  

W  Kamiennej  Górze,  mając  na  uwadze  potencjalne  dziedzictwo  architektoniczno‐urbanistyczne, 
rynek miasta rysuje się skromnie. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na zabudowę mieszkaniową, 

                                                            
4  https://www.kooperation‐ohne‐grenzen.de/pl/koncepcja‐przyszlosci/ 

5  Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion‐
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de‐strategische‐handlungsempfehlungen‐2014‐2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 
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która jest zniszczona, a pozostałości murów miejskich znikome. Sam plac rynkowy nie przyciąga ludzi. 
Ratusz znajduje się 400 metrów na zachód,  jak również  jeden z ciekawszych obiektów w Kamiennej 
Górze,  wskazany  przez  uczestników  Kościół  Piotra  i  Pawła.  Jako  obiekty  potencjalnie  atrakcyjne 
mieszkańcy wskazali ponadto: Projekt Arado (Zaginione laboratorium Hitlera), Centrum Kultury, Górę 
Parkową, Górę  Zamkową. Wyróżniono  również  znajdujące  się w  samym  centrum miasta Muzeum 
Tkactwa, które odwołuje się do włókienniczej przeszłości miasta.  

Ciekawym miejscem, które wymagałoby dużego remontu  i modernizacji jest zamek Grodztwo, który 
po latach 60 został zaniedbany i taki też jest po dziś dzień. Przez brak jakichkolwiek inwestycji popadł 
w ruinę, a wyposażenie oraz wystrój zostały rozkradzione. 

Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Kamiennej Górze  ‐ plan historycznego  centrum 

miasta z adnotacjami uczestników. 

 

 

Źródło: REVIVAL! 
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5.2 Potrzeba działania 

Podczas  dyskusji  warsztatowej  wielokrotnie  podkreślono  brak  zaangażowania  w  życie  społeczne 
miasta jego mieszkańców, szczególnie ludzi młodych. W mieście brakuje dyskusji społecznej, dialogu 
ludzi z władzami. Dotyczy to nie tylko rozmów z mieszańcami zaangażowanymi w rozwój miasta, ale 
także  z  różnymi  grupami wiekowymi  (np. młodzieżą,  seniorami). Okazuje  się  bowiem,  że  niektóre 
inwestycje  przeprowadzane  przez  samorząd  bez  konsultacji  społecznych  okazują  się  nietrafione 
(np. lokalizacja  skate  parku  na  obrzeżach  miasta  –  brak  konsultacji  z  młodzieżą).  Problemy 
z aktywnością mieszkańców, brakiem zaangażowania w prace dla społeczności mogą wynikać z braku 
określonego wspólnego celu i inicjatywy. Niebagatelne znaczenie ma też brak wyraźnego lidera, który 
mógłby  zainspirować  innych.  Uczestnicy  warsztatu  podkreślili  istotność  edukacji  i  uwrażliwiania 
młodzieży na kwestie związane z kulturą, tradycją i tożsamością lokalną. Inwestycja w młodzież może 
w przyszłości zaowocować bardziej świadomym i zaangażowanym społeczeństwem. 

W  ramach  zagadnień  urbanistyczno‐architektonicznych  jako  największy  problem miasta wskazano 
zaniedbanie budynków w historycznym centrum. Uczestnicy grupy stwierdzili, że w obecnym stanie 
nie  zachęca  do  odwiedzania,  wręcz  odpycha.  Podkreślano,  że  większość  budynków  wymaga 
gruntownego  remontu/ modernizacji.  Jako  inspirację  przytoczono  przykład  Bolesławca, w  którym 
remont rynku, w odbiorze uczestników grupy fokusowej, wpłynął bardzo pozytywnie na atrakcyjność 
turystyczną miasta.  

Kolejnym  wskazanym  przez  uczestników  grupy  fokusowej  problemem  jest  brak  wydarzeń 
kulturalnych  jak  i  miejsca,  w  którym  mogłyby  się  takie  imprezy  odbywać.  Uczestnicy  spotkania 
podkreślali brak  klubu,  kina  czy miejsca  spotkań. Niepokoi  ich  również  ich  zdaniem przedwczesne 
zamykanie miejsc potencjalnie atrakcyjnych dla turystów i to, że są nieczynne w dni wolne od pracy 
(weekendy).  Mieszkańcy  zwrócili  ponadto  uwagę  na  brak  tablic  informacyjnych  i znaków 
turystycznych, które pozwoliłyby zagłębić się w dziedzictwo kulturowe miasta.   

6 Rekomendacje strategiczne dla Kamiennej Góry 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zaproponowano wstępnie rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających  z potrzeb działania  (rozdział 5.2.). Działania  te mają na  celu  zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego  i  jego wpływu na  jakość  życia w Kamiennej Górze. Propozycje 
rozwiązań  można  ująć  w  strategicznych  rekomendacjach  dotyczących  wzmocnienia  krajobrazu 
miejskiego. Są to: 

Nawiązanie  dyskusji  społecznej  ‐  dialogu  ludzi  z władzami  ‐ warunkiem  niezbędnym  efektywnej 

poprawy wizerunku miasta, a tym samym jakości w nim życia. 

Przekazywanie  wiedzy  kulturowej  i  historycznej  z  wykorzystaniem  między  innymi  potencjału 
mieszkańców może  stanowić  jedną  z  form budowy  świadomości  lokalnej  i w efekcie prowadzić do 
rozwoju miasta. Działania takie mają pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi  lokalnych  i społecznej 
spójności w mieście. Należy zatem badać i przekazywać lokalne narracje i tradycje. Niezwykle istotna 
jest partycypacja mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących  jego rozwoju, nie tylko 
infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego.  

Edukacja w  zakresie wiedzy  lokalnej mogłaby odbywać  się  już na etapie  szkolnym, poprzez  zajęcia 
pozalekcyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  w  postaci  aktywizujących  warsztatów  i  wykładów,  czy  lekcji 
muzealnych.  Dodatkowo  należy  zachęcać  dzieci  i  młodzież  do  uczestniczenia  i  współtworzenia 
cyklicznych imprez kulturalnych. 
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Remonty  i  modernizacje  obiektów  zabytkowych  oraz  stanowiących  potencjał  rozwojowy 

Kamiennej Góry, między  innymi poprzez zachęcenie mieszkańców,  inwestorów, bezrobotnych do 

aktywnego  korzystania  z lokali będących w zasobie  komunalnym Kamiennej Góry  (preferencyjne 

umowy najmu/ dzierżawy, w  tym  tworzenie  aktywnego pośrednictwa pomiędzy bezrobotnym  a 

inwestorem).  

W  związku  z  koniecznością  renowacji  zabytkowej  tkanki  budowlanej  w  mieście,  wymagane  jest 
wypracowania modelu współpracy na  linii samorząd – właściciele zabytkowych budynków/ najemcy 
który posłuży  sprawnemu  i efektywnemu przeprowadzaniu  remontów  czy modernizacji. Niezwykle 
ważne  jest  także  wypracowania  systemu  partycypacji  w  kosztach  takich  działań.  Po  stornie 
samorządu  powinno  leżeć  również  zorganizowanie  wsparcia  formalno‐prawnego  dla  właścicieli 
zabytków w procesie ubiegania  się o dofinansowanie,  czy pozwolenia na przeprowadzenie działań 
rewitalizacyjnych.  

Magnesem decydującym o ożywieniu  i wzroście popularności Rynku, obok  stałej oferty usługowej 
i kulturalnej,  są  wydarzenia  kulturalne.  Wysiłek  organizacyjny  spoczywający  w  dużej  mierze  na 
administracji  miasta  potrzebuje  silnego  włączenia  lokalnych  aktywistów  i  mieszkańców  w  ich 
organizację.  Pożądana  jest  również  silniejsza  aktywizacja  zaangażowania  społeczeństwa 
obywatelskiego w korzystanie z rynku, z korzyścią dla podniesienia świadomości i większego uznania 
jego  potencjału.  Aby  wzmocnić  codzienną  użyteczność  Rynku  jako  miejsca  przebywania 
i komunikowania się, proponuje się wprowadzenie odpowiednich mebli miejskich,  likwidację barier 
architektonicznych oraz wprowadzenie estetycznych elementów w postaci tablic informacyjnych.  

Zwiększenie  bazy  noclegowej,  gastronomicznej  (w  tym  sprzedaż  produktów  lokalnych), 

artystycznej (stworzenie oferty kulturalnej miasta).  

Przy  kreowaniu  polityki  strategicznej  miasta  należy  uwzględnić  fakt,  że  uczestnicy  spotkania 
niejednokrotnie  jako  kierunek  jego  rozwoju  wskazywali  turystykę.  Stąd  też  w  mieście, 
a w szczególności  w  historycznym  centrum  należy  promować  rozwój  działalności  usługowej. 
Szczególnie  pożądane  jest  wspieranie  rozwoju  działalności  handlowej  skierowanej  na  sprzedaż 
produktów lokalnych i regionalnych oraz usług gastronomicznych i hotelarskich.  

Promocja  oraz  zwiększenie  atrakcyjności  dziedzictwa  kulturowego,  architektoniczno‐

urbanistycznego  miasta  w  oparciu  o  istniejący  potencjał,  m.in.:  Projekt  Arado  (Zaginione 

laboratorium Hitlera), Centrum Kultury, Muzeum Tkactwa, Górę Parkową, Górę Zamkową, Zamek 

Grodztwo oraz kreowanie nowych wydarzeń kulturalno‐artystycznych. 

Rozwój  ekonomiczny  Kamiennej  Góry  powinien  odbywać  się  z  wykorzystaniem  dziedzictwa 
kulturowego  miasta,  w  oparciu  o  produkty  lokalne,  z  którymi  utożsamiają  się  mieszkańcy, 
produkowane w niemasowy, często rzemieślniczy, przyjazny dla środowiska sposób. Działalność taka 
powinna być wizytówką miasta.   

Marketing miejski Kamiennej Góry powinien szczególnie podkreślać endogeniczny potencjał miasta, 
oparty na jakości przestrzeni i jego zasobach społeczno‐kulturowych. Aspekty te są niezwykle ważne 
szczególnie dla młodego pokolenia, którego modele życia, pracy i konsumpcji zmieniły się w ostatnich 
latach  znacząco  ‐  życie w małym,  zwartym  społecznie  i przestrzennie mieście, bez  korków, hałasu 
i smogu,  staje  się  atrakcyjne.  Dziedzictwo  architektoniczne  miasta,  w  połączeniu  z  niższymi  niż  
w metropoliach  kosztami  utrzymania  i  cenami  nieruchomości,  a  także  przestrzenią  dostępną  do 
realizacji  własnych  marzeń  i  pomysłów,  może  stanowić  główny  argument  dla  osiedlania  się 
w Kamiennej Górze. 
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7 Wdrażanie rekomendacji w Kamiennej Górze 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Celem  zaleceń  strategicznych  projektu  REVIVAL!  jest  przywrócenie  atrakcyjności  dziedzictwa 
kulturowego,  architektoniczno‐urbanistycznego  miasta  Kamienna  Góra  oraz  poprawa  relacji,  
pomiędzy mieszkańcami, a władzą lokalną.  

Aby  wszystkie  strategie  były  realizowane  zgodnie  z  ich  naturą  adresatami  zaleceń  powinni  być 
mieszkańcy,  władze  lokalne,  inwestorzy,  turyści,  co  zlikwiduje  margines  błędu  procesów 
inwestycyjnych. 

7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Istniejące dokumenty strategiczne Kamiennej Góry stanowią podstawę nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL!  poprzez  silniejsze  uwzględnienia  aspektów  dziedzictwa  architektoniczno‐
urbanistycznego  w  celu  poprawy  jakości  życia  w  mieście.  Wypracowane  podczas  działań 
podejmowanych  w  projekcie  REVIVAL!  rekomendacje  strategiczne  dla  miasta  Kamienna  Góra 
powinny  być  uwzględnione  w  procesie  aktualizacji  lub  tworzenia  nowych  dokumentów 
strategicznych dla miasta. 

Podczas  IV  warsztatów  partnerów  projektu,  które  odbyły  się  3  grudnia  2019  roku  w  Bautzen, 
przedstawiciele  miasta  Kamienna  Góra  przekazali  informacje  o  najważniejszych  dokumentach 
dotyczących  rozwoju  i  ochrony  dziedzictwa  historycznego w mieście.  Na  terenie  Kamiennej  Góry 
takimi dokumentami  są: Strategia Rozwoju Miasta Kamienna Góra na  lata 2016‐2025 oraz  Lokalny 
Program Rewitalizacji Miasta Kamienna Góra na lata 2016‐2022.  

Poprawa  jakości  życia poprzez  zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Kamiennej Góry, 
w której  grupę  docelową  stanowią:  lokalne  władze, mieszkańcy,  przedsiębiorcy,  turyści,  powinna 
w niniejszych dokumentach być formułowana zgodnie z zaleceniami opisywanymi w rekomendacjach 
(pkt 6). 

Strategia Rozwoju Miasta Kamienna Góra na lata 2016‐2025 

W Strategii podkreśla się zadanie dokumentu jako narzędzia służącego do rozwiązywania  problemów 
społecznych,  gospodarczych,  ekologicznych  i  przestrzennych  gminy,  w  celu  coraz  lepszego 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, co jest zadaniem kluczowym dla samorządu. Podejmowanie tych 
działań  wymaga  koordynacji  i  długookresowego  planowania  wszystkich  działań  na  poziomie 
operacyjnym  (bieżące  problemy),  jak  i  strategicznym  (długofalowe  projekty).  Stąd  też  dokument 
spełnia  wymóg  zarządzania  strategicznego,  które  jest  procesem  ukierunkowane  na  przyszłość. 
Zawarte  w  nim  etapy  sprowadzają  się  do:  planowania  i  wyboru  celów  rozwoju  oraz  zadań 
realizacyjnych, wdrażania  i kontroli wykonania przyjętych postanowień  (decyzji). Strategia Rozwoju 
Miasta  Kamienna Góra  jest  zatem  długookresowy,  skoordynowany  program  działania,  określający 
najważniejsze  strategiczne  cele  rozwojowe,  sposoby  i  kierunki  działania  (cele operacyjne),  a  także 
sposoby  finansowania  tych  zamierzeń. Ważnym elementem  tworzenia  Strategii  jest analiza  SWOT, 
która  określa mocne,  słabe  strony miasta  oraz  jego  szanse  i  zagrożenia.  Strategia  jest  stworzona 
zgodne z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w kraju, w których to określono kompetencje 
władz lokalnych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju.   
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kamienna Góra na lata 2016‐2022 

W  programie  niejednokrotnie  podkreśla  się  charakter  dokumentu  jako  narzędzia  służącego  do   
wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  zdegradowanych.  Proces  rewitalizacji  ma  być 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni  i  gospodarki.  Kompleksowy  charakter  dokumentu  zapewnić  ma  rozwiązywanie 
lub eliminację  zagrożeń    i problemów, w  sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych  stron nie 
tylko  obszaru  rewitalizowanego,  ale  całej  gminy,  jak  również  potencjału  otoczenia  gminy, 
traktowanego  jako  szanse  rozwoju.  Takie  kompleksowe  podejście  do  rewitalizacji  oznacza, 
że działania  prowadzone  za  pomocą  niniejszego  dokumentu  wpisują  się  w  szerszy  nurt  realizacji 
polityki  rozwoju,  tzn. gminy  i  jego  funkcjonalnie powiązanego otoczenia. Prowadzenie  rewitalizacji 
w sferach:  społecznej,  przestrzennej  i gospodarczej,  ma  zapewnić  wieloaspektowe  podejście 
oraz rezultaty.  

Wybór terytorialny obszarów do rewitalizacji poprzedzony jest diagnozą. Zadaniem diagnozy jest nie 
tylko wskazanie stanów kryzysowych w sferze terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii 
problemów. Ostateczny wybór obszarów do  rewitalizacji na podstawie Programu ma być wyborem 
najefektywniejszej  ścieżki  działań, w  kontekście  oczekiwanych  rezultatów,  tj. ma wynikać  z  rangi 
lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.  

Ponadto,  jako  ważny  czynnik  sukcesu  przeprowadzanych  działań  w  Programie  wskazuje  się 
partycypację społeczną, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie  i ocenę rewitalizacji w sposób 
zapewniający aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji 
zaznacza  się  potrzebę  działania  w  taki  sposób,  aby  podjęte  kroki  rewitalizacyjne  były  efektem 
wypracowania  stanowiska,  wypowiedzeniem  się  wszystkich  interesariuszy.  Wśród  interesariuszy 
miasta wyróżniono: mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników nieruchomości 
i  podmioty  zarządzające  nieruchomościami  znajdującymi  się  na  jego  obszarze, w  tym  spółdzielnie 
mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe  i  towarzystwa  budownictwa  społecznego;  innych 
mieszkańców gminy niż wymieniono powyżej; podmioty prowadzące  lub zamierzające prowadzić na 
obszarze  gminy  działalność  gospodarczą;  podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na 
obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki 
samorządu  terytorialnego  i  ich  jednostki  organizacyjne;  organy  władzy  publicznej.  Udział,  tak 
szerokiego  grona  interesariuszy  był  zaplanowany  zarówno  na  etapie  tworzenia  programu 
rewitalizacji, jak również na etapie jego realizacji, w tym ewaluacji.  

Program  rewitalizacji  Kamiennej  Góry  wpisuje  się  w  szereg  założeń  krajowych  i  regionalnych 
dokumentów strategicznych. 
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Nota redakcyjna 

 

Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS), Görlitz: 

prof. dr Robert Knippschild, kierownik projektu – Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) 
im. Leibniza / Uniwersytet Techniczny w Dreźnie – TU Dresden (IHI Zittau) 
Eva Battis-Schinker, Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. Leibniza 
Bettina Knoop, TU Dresden (IHI Zittau) 
Marek W. Jaskólski, TU Dresden (IHI Zittau) 
Sarah Al-Alawi, – TU Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR) im. 
Leibniza 
 
 

Województwo Dolnośląskie - Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) we Wrocławiu: 

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof 
Karolina Gmur 
Marzenna Halicka-Borucka  
Sławomir Książek 
Marta Kukuła 
Przemysław Malczewski 
 

 

 

Materiał ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po wprowadzeniu zawierającym krótki opis projektu (rozdział 1) oraz informacje na temat 
przygotowania niniejszych rekomendacji (rozdział 2) część pierwsza zajmuje się sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań i propozycji rozwiązań dla miasta 
Lubomierz. Zostały one opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji 
Miast i Instytut Rozwoju Terytorialengo wspólnie z przedstawicielami partenra projektu – Urzędu 
Gminy i Miasta Lubomierz. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko
mendacje_strategiczne_Lubomierz.pdf 

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_town.pdf
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne
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1 Projekt REVIVAL!  

W polsko-niemieckim projekcie "REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo-zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii przy wsparciu trzech instytucji badawczych starało się o wzmocnienie swoich śródmieść, 
cennych pod względem architektoniczno-kulturowym. Projekt o łącznej wartości 1 032 906 euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą 877 544 euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas trwania projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR), należący do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, 
koordynuje projekt jako partner wiodący. Wspólnie z Technische Universität Dresden (IHI Zittau), 
będącym drugim partnerem naukowym w projekcie, IÖR prowadzi w Görlitz Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS). Z polskiej strony partnerem naukowym w projekcie 
jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka – oraz Lubomierz w zachodniej części Województwa Dolnośląskiego oraz Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta partnerskie w projekcie położone są na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020. Obszar objęty projektem cechuje się w znacznej części dużą liczbą 
małych i średnich miast o średniowiecznych korzeniach, mających podobne potencjały i wyzwania 
pod względem rozwoju historycznego, struktury miejskiej, dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ale również rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego. Przy swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia i Drezna, małe i średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno-urbanistycznej 
jako wspólny potencjał. Poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i ożywienie historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego trwałego rozwoju i wysokiej jakości 
życia w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Działania projektowe realizowane były 
w ramach ustrukturyzowanej, transgranicznej wymiany doświadczeń i rozciągały się 
od indywidualnych, wykonywanych samodzielnie przez miasta partnerskie działań rewitalizacyjnych 
w śródmieściach, poprzez transgraniczne działania informacyjne i popularyzujące wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za takie podejście projekt REVIVAL! został nagrodzony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 

   

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
http://revival.ioer.eu/
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze rekomendacje strategiczne gromadzą pozyskane w projekcie REVIVAL! odpowiedzi na 
pytanie, jaki wkład wnieść może dziedzictwo kulturowe w wysoką jakość życia i zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały w ramach projektu przez trzech partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona kwerendy literatury oraz konsultacje z ekspertami z dziedzin badań 
nad jakością życia, badań nad małymi i średnimi miastami oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku projektu pięć tez (patrz rozdz. 3.1) odnośnie tego, jaki wkład wnieść może w idealnym 
przypadku kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne w jakość życia i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach partnerskich. Aby ustalić, jaki jest rzeczywisty i jaki mógłby być wkład historycznych 
centrów miast z ich dziedzictwem kulturowym w poszczególnych miastach partnerskich, polskie 
i niemieckie zespoły badawcze przeprowadziły osobno w sumie dziesięć warsztatów w grupach 
fokusowych z przedstawicielami społeczności miejskich. Półdniowe spotkania prowadzone były 
zgodnie z jednolitą metodologią, która - odnośnie składu grupy i przebiegu - dostosowywana była 
z pewną elastycznością do miejscowych warunków. Grupy fokusowe składały się, razem 
z przedstawicielami biorących udział w projekcie urzędów miejskich i moderujących warsztaty 
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instytucji badawczych, z ok. 15 osób. Miasta zaprosiły do udziału w grupach fokusowych między 
innymi członków rad miejskich i burmistrzów, przewodniczących różnych stowarzyszeń oraz 
handlowców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i marketingu miejskiego czy też społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta (patrz rysunek wykresu sieciowego w rozdziale 3.2). Na podstawie schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały i wyzwania miejskiej 
jakości życia (patrz ryc. schwarcplanu z adnotacjami w rozdziale 5.1). Służyło to zarówno jako 
podstawa do wspólnego zwiedzania miejscowości, jak i do końcowej dyskusji o tym, jak wpływać 
należałoby na lokalne warunki ramowe, aby wykorzystać optymalnie kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza tym w rekomendacjach strategicznych uwzględniono wyniki kolejnych dwóch warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni oraz podległych im instytucji z obu krajów w listopadzie 2019 roku były częścią 
wyróżnienia projektu REVIVAL! jako projektu flagowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach w polsko-niemieckim obszarze powiązań wykorzystując kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne i jaką rolę odgrywa przy tym krajowa polityka rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz wspólna dyskusja na temat treści rekomendacji strategicznych w ramach regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie, jest to z powodu odległości 
od metropolii oraz wynikającej z uwarunkowań historycznych relatywnej słabości gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym śródmieściom grozi pomimo sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury i stanu 
budynków utrata tradycyjnych funkcji, jakie pełniły na rzecz miasta i jego otoczenia jako miejsce 
kultury, handlu i spotkań. Utrata miejskich funkcji użytkowych i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w lokalach mieszkaniowych i użytkowych w obrębie starówek, co stanowi zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich jak 
walory rekreacyjne, oferta kulturalna i wizerunek miasta przy wyborze miejsca zamieszkania 
i działalności gospodarczej tendencja ta stanowi negatywny element w ocenie wartości lokalizacji. 
Z drugiej strony, coraz większe przeciążenie aglomeracji, jak w tym przypadku wokół Wrocławia 
i Drezna, z trudną sytuacją na rynkach mieszkań oraz narastającymi problemami ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co tworzy szanse dla obszaru objętego projektem. Miasta partnerskie REVIVAL! ze swoją ofertą 
przestrzeni w zwartych, historycznych strukturach i atrakcyjnym dziedzictwem architektoniczno-
urbanistycznym oferują znaczny potencjał odrodzenia w ramach narastających w całej Europie 
procesów (re)urbanizacji.  
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3.1 Potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na miejską jakość 
życia  

Następujące pięć tez opisuje potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na 
jakość życia w historycznych małych i średnich miastach zgodnie z wnioskami zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy literatury i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje w pełnej rozciągłości w praktyce oraz czy jest wykorzystywany, zależy od lokalnych 
uwarunkowań w danym mieście. Przedstawione pięć tez poddane było pod dyskusję w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I. Tożsamość społeczności miejskiej a istota miasta: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ono ich łączy. Mieszkańcy angażują się aktywnie na rzecz jego zachowania 
i wykorzystania. 

III. Zasoby architektoniczne, struktura urbanistyczna i przestrzeń publiczna: Historyczne centrum 
miasta odgrywa ważną rolę w powszednim życiu mieszkańców miasta. W centrum znajdują się 
najważniejsze instytucje społeczne, kulturalne i sakralne, urząd miasta i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV. Funkcje kulturalne oraz związane z edukacją i rekreacją: Kulturowe dziedzictwo 
architektoniczno-urbanistyczne umożliwia tworzenie dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych 
ofert kulturalnych oraz działań rekreacyjnych i edukacyjnych, nawiązujących często do lokalnych 
tradycji i świąt.  

V. Gospodarka: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne odgrywa ważną rolę dla lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w rzemiośle i budownictwie, turystyce i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na jakość życia oraz 
zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi tezami w miastach partnerskich projektu REVIVAL! oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe znaczenie uczestnicy większości grup fokusowych przypisywali tezom nr 1 i nr 2 z ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy potwierdzali zasadniczo, że dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne może wnosić, 
obok innych czynników, jak np. dziedzictwo przyrodnicze atrakcyjnych krajobrazowo regionów, 
ważny wkład do istoty miasta i poczucia związku mieszkańców z ich małą ojczyzną. Jako ważne 
oceniano przy tym nie tylko dostrzegalne zmysłami aspekty jak piękno architektury czy szczególną 
atmosferę historycznych centrów miast, lecz również lokalne dziedzictwo niematerialne, 
przekazywane w formie tradycji i opowieści (narracji). Uczestnicy grup fokusowych podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano również, że dziedzictwo budowlane w złym stanie może być symbolem poczucia 
społecznej porażki i wzmacniać negatywne procesy. Dobry stan techniczny i możliwość korzystania 



 

8 
 

z historycznej substancji architektonicznej stanowią tym samym dwa warunki, aby zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc. 2. Ocena lokalnego znaczenia pięciu tez w grupach fokusowych w miastach partnerskich 
projektu: 

 
Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 

Również znaczenie dla spójności społecznej, która stała w centrum drugiej tezy, zostało 
potwierdzone. W miastach partnerskich projektu występują przykłady, w których zaangażowanie 
społeczne na rzecz starówek miało ważne znaczenie wspólnoto twórcze. Jednakże wielokrotnie 
wskazywano również, że zaangażowanie na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
architektonicznego zazwyczaj opiera się na zapale pojedynczych osób i należałoby wspierać 
aktywność całych społeczności. Może to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym, który do dziś w obszarze objętym projektem, w szczególności po polskiej stronie, 
oddziałuje na patriotyzm lokalny i dumę mieszkańców z ich miasta oraz na aktywność na rzecz 
dziedzictwa, są przesiedlenia, które nastąpiły w regionie w wyniku przesunięcia granicy polsko-
niemieckiej po II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz jego społeczności 
miejskich symptomatyczne wydaje się po części negatywne samo postrzeganie, które częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść jeszcze znacznie większy wkład 
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do lokalnej i regionalnej identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta były dotknięte przemianami struktur gospodarczych, co znowu zależy od wielkości miasta, 
położenia geograficznego i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie starówki mają duże znaczenie symboliczne jako serce swoich miast. Często podkreślano 
potrzebę poprawy jakości przebywania w śródmieściach oraz ich funkcji jako obszarów komunikacji 
społecznej. Należy w tym celu redukować bariery fizyczne, ekonomiczne ale również psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie w grupach fokusowych wyrażano postulat silniejszego partycypacyjnego rozwoju 
miejskiego. Na przykład powtarzała się propozycja partycypacyjnego wypracowania miejskiej wizji 
rozwoju.  

W miastach partnerskich w Polsce i Niemczech uwidoczniła się trudność pogodzenia z jednej strony 
potrzeby efektywnych i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych zasobów architektonicznych oraz ochrony charakterystycznej atmosfery starówek 
a z drugiej strony konieczności modernizacji istniejących budynków oraz potrzeby budowy nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania z niej. Teoretycznie dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne i związane z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników grup fokusowych jako mierny. W niektórych z nich dziedzictwo kulturowe starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej ludności. Wszystkie śródmieścia wykorzystują jednakże kilka razy w roku swój potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości grup fokusowych oceniono bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (teza nr 5). Wpływ wynikający z miejsc pracy 
w branży turystycznej lub też w budownictwie oceniany był najczęściej jako marginalny. Często 
podkreślano wręcz przeciwnie obciążenia finansowe dla komunalnych lub prywatnych właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup fokusowych byli zgodni, że dziedzictwo kulturowe jako czynnik miękki istotnie zwiększa 
atrakcyjność miasta lub mogłoby ja zwiększać. Lepsza promocja miast i regionu oraz dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów strategicznych przyporządkowano w rozdziale 4.3 pierwsze propozycje rozwiązań, które 
wynikają z wiedzy pozyskanej w ramach projektu REVIVAL!. Rekomendacje odnoszące się 
do konkretnych miejscowości (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
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Lubomierza, Żar) znaleźć można poza tym w komunalnych rekomendacjach strategicznych 
w rozdziałach 5-7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez rewitalizację historycznych centrów miast miejską 
jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na płaszczyźnie regionalnej należy wykorzystywać także transgranicznie potencjał wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w historycznych centrach miast na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni oraz wysokiej regionalnej jakości życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, 
odnoszące się do siebie nawzajem obszary działań i sformułowano je jako nadrzędne cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno-architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 
 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany potencjalny wkład w miejską jakość życia. Poniższe propozycje rozwiązań 
odnoszą się w pierwszej linii do odpowiedniego do potrzeb i zgodnego z ochroną zabytków 
zachowania i rozwoju istniejącej substancji budowlanej centrów miast. Należy przy tym jednak 
uwzględniać powiązane dziedzictwo niematerialne. Remonty, renowacje, modernizacje i budowa 
nowych obiektów powinny mieć na celu użytkowania zgodne z zabytkowym charakterem, które 
odpowiadają zarówno potrzebom społecznym i zasobom budowlanym, jak i w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy życzeniem mieszkańców zachowania historycznej substancji budowlanej i autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu artykułowali zarówno życzenie konsekwentnej ochrony historycznych budynków 
i wizerunku miasta, między innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak i bardziej elastycznego wydawania pozwoleń na czasowe i odwracalne interwencje 
w pojedynczych zabytkach i w przestrzenni publicznej historycznych centrów miast. Skuteczne 
kompromisy wymagają między innymi ścisłej i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 
zabytków i rozwoju miast. Profesjonalne doradztwo dla właścicieli zabytków i inwestorów 
odnośnie działań budowlanych wymaga, aby urzędy miast były w stanie udostępnić osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby umożliwić komunalnym i prywatnym właścicielom zabytków i innych godnych ochrony 
istniejących budynków ich zachowanie i rozwój, potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia 
charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza tym artykułowano w miastach partnerskich życzenie wspierania zaangażowania 
obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form angażowania mieszkańców wzmocnić także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, 
zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

 

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w jakość życia i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie fizycznej dostępności obejmuje poprawę dostępności centrów miast w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz dla rowerzystów i pieszych. Szczególne wyzwanie na starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów. Uwzględniając zmiany demograficzne, ale także życzenie kształtowania starówek 
zgodnie z potrzebami rodzin, wyzwaniem wydaje się być zapewnienie dostępności szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie wysokiej jakości przebywania dla wszystkich grup wiekowych jest wymogiem dla 
społeczno-integracyjnego oddziaływania centrów miast. W związku z tym wyraźna stała się 
w miastach partnerskich na przykład potrzeba istnienia funkcjonalnych mebli miejskich, placów 
zabaw oraz oświetlenia centrów miast i ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne jest poza tym, aby udostępniać wyważoną ofertę kulturalną i usługową w historycznych 
centrach miast, która uwzględni zarówno rozwój turystyczny jak i zainteresowania i (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia centrów miast poprzez organizację wydarzeń publicznych jak festyny i wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym i dalej możliwym do poszerzenia polem działania jest upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego centrów miast. Należy do tego między innymi oferta informacyjna w przestrzeni 
miejskiej i jego zabytkach. Oferta ta w każdym przypadku powinna być wielojęzyczna (w języku 
polskim, angielskim, niemieckim). Na obszarze projektowym wyrażono szczególną potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym treściom narracyjnym przypisano w kilku miastach partnerskich funkcję integrującą 
społecznie i wspierającą zaangażowanie obywatelskie na rzecz rozwoju miasta. Badanie, 
dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych treści narracyjnych powinno być więc jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W końcu udział mieszkańców w rozwoju miejskim może być ważnym wkładem w rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod pojęciem inkluzyjnego społecznie i przestrzennie rozwoju miasta rozumiane jest zarówno 
aktywne włączenie mieszkańców i różnych grup interesów, jak i podejście integrujące 
przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest także skuteczne, aby pokonywać konflikty użytkowania i interesów w historycznych centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie ich 
funkcji dla miasta i okolicy. Z tego względu należy zapobiegać procesom suburbanizacji, aby 
wzmocnić różnorodność funkcji centrów miast i chronić integralność krajobrazową okolicznych 
terenów. W celu realizacji tych postulatów należy wykorzystywać formalne i nieformalne 
instrumenty planowania miejskiego i regionalnego. Należą do nich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach których sterować i ograniczać można wznoszenie 
nowych obiektów. Aby tego rodzaju ograniczenie nie prowadziło do upośledzenia potencjału 
rozwojowego danej gminy, należy korzystać np. z programów (wewnętrznego) rozwoju miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego i związanego z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby w ten sposób obok interesów technicznych i gospodarczych mocniej skoncentrować się na 
potrzebach funkcjonalnych, społecznych i emocjonalnych. Centralnym celem byłoby zachowanie 
genius loci, tzn. lokalnej architektonicznej, kulturowej i społecznej specyfiki i atmosfery. Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny być konflikty użytkowań jak na przykład życzenie ożywionego śródmieścia, które służy 
wszystkim grupom ludności jako przestrzeń komunikacji społecznej, a jednocześnie sprosta 
potrzebom spokoju jego mieszkańców. Celem powinno być wynegocjowanie kompromisu, który 
uwzględnia przeciwstawne interesy i ma na celu wyważoną, śródmiejską ofertę dla różnych grup 
użytkowników w każdym wieku i dla rodzin. W miastach partnerskich podkreślano znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte tu propozycje rozwiązań dotyczą obszarów działań, które zakładają wspólne działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek regionu i jego miast oraz ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym stopniu komunikować (promować) do wewnątrz i na zewnątrz walory lokalne 
i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 
regionalnej jakości życia. Może to przyczynić się do tego, że nie tylko pozyskuje się turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny, lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej różnorodności regionu - dziedzictwa kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego i niematerialnego będą miały, obok atrakcyjności krajobrazowej, pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz i na zewnątrz. Jest to także działanie o znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji turystyki, do której należy także opracowywanie wspólnych ofert turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa, która z uwagi na ograniczenia pandemiczne w roku 2020 musiała zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza tym znaczenie transgranicznego 
promowania produktów regionalnych, które powinno być uzupełniane lokalnymi działaniami 
na rzecz promocji rękodzieła (artystycznego). W związku z tym wskazujemy na możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w ramach projektu REVIVAL!. Także transgraniczny cykl imprez 
na rynkach organizowanych w ramach projektu dostarczył impulsu dla promocji regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie komunalnej, które mają na celu rewitalizację historycznych 
centrów małych i średnich miast, przyczyniają się także do wzmocnienia policentrycznej struktury 
regionu. Należy to ocenić jako wkład w zrównoważony rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki temu 
chroni się kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne zasoby i promuje spójność społeczną. Wymienić 
należy następujące dodatkowe propozycje rozwiązań w celu wzmocnienia transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego. Jako wspólna wizja 
planowania przestrzennego służyć może Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na poziomie kraju związkowego na obszarach częściowych, ważną rolę odgrywa w Saksonii 
planowanie regionalne. W Polsce siła regulacyjna planu regionalnego (Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem ciężkości planowania regionalnego powinno być zachowanie witalności i wzmocnienie 
funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 
suburbanizacji.  

Biorąc pod uwagę (ponad)regionalną i transgraniczną dostępność wspólnego dziedzictwa 
kulturowego istotna jest poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami i najbliżej 
położonymi aglomeracjami. Należą tu w szczególności połączenia publicznym transportem 
zbiorowym i regionalnym trasami rowerowymi, które zapewnić należy także transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie rekomendacji do istniejących regionalnych i lokalnych instrumentów 
strategicznych  

Istniejące dokumenty strategiczne dają różnorodne możliwości nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL! i silniejszego uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 

Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program 
powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. W dokumencie przyjęto, że dziedzictwo 
kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
• budowania wiedzy o zabytkach  
• i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy Plan Rozwoju jest kompleksową, ponadlokalną i interdyscyplinarną strategią planowania 
przestrzennego kraju związkowego w celu organizacji przestrzennego ładu i rozwoju Saksonii. 
Krajowy Plan Rozwoju określa cele i zasady planowania przestrzennego w oparciu o ocenę stanu 
przyrody i krajobrazu oraz rozwoju przestrzennego. W związku ze strategicznymi zaleceniami 
dotyczącymi rozwoju dziedzictwa kulturowego i jakości życia w małych i średnich miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować i rozwijać kulturalną różnorodność i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 
z jej siecią placówek kulturalnych i zabytków, związanych z regionalnymi tradycjami kulturalnymi 
w miejscowościach centralnych i w terenie w jej historycznie powstałej różnorodności i funkcji 
wspierania tożsamości poprzez odpowiednie do zapotrzebowania, wydajne i możliwe 
do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien)2   

Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk jest jako organ odpowiedzialny za 
regionalne planowanie przestrzenne zobowiązany do sporządzenia planu regionalnego. Region 
planowania obejmuje powiaty Bautzen i Görlitz. Plan Regionalny sporządzany jest na ok. 10 lat. 
Najważniejsze cele Planu Regionalnego, korespondujące ze strategicznymi rekomendacjami 

                                                           
1 Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2 Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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niniejszego dokumentu, dotyczą obszarów turystyki i rekreacji oraz obszaru ochrony krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne i historyczne obszary turystyczne położone 
w obrębie destynacji Górne Łużyce - Dolny Śląsk powinny być nadal rozwijane zgodnie 
z charakterystyką i możliwościami (por. uzasadnienie) danego regionu w ramach ustalonych 
sposobów zagospodarowania przestrzennego oraz trwałych powiązań tworzonych zgodnie z ich 
walorami krajobrazowymi i tematycznymi. Należy pogłębiać odpowiednią współpracę 
ponadregionalną szczególnie w zakresie powiązań pomiędzy turystyką miejską i wiejską. Należy 
zachować i rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną z uwzględnieniem cennych struktur 
urbanistycznych i typowych elementów architektury regionalnej. Inwestycje budowlane istotne pod 
względem planistycznym powinny zostać skoncentrowane na obszarach 
priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości centralne i gminy o funkcji specjalnej 
Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 
otoczenia charakterystycznych elementów wizerunku krajobrazu i historii osadnictwa oraz dla 
wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS 3). Dokument powstał przy zastosowaniu podejścia opartego na terytorializacji rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W Strategii dużą rolę przywiązuje się do aspektu 
społecznego. Wizja, misja i cel główny, a także podporządkowane im cele strategiczne i operacyjne 
akcentują znaczenie poprawy jakości życia oraz ożywienie obszaru poprzez aktywizowanie 
społeczności lokalnych, zatrzymywanie  obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było to 
możliwe w dokumencie zwraca się również uwagę na ochronę zasobów i ich rewitalizację na 
płaszczyznie kulturowej, ekonomicznej i społecznej oraz na konieczność poprawy warunków życia, 
w tym ograniczenie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjną ofertę mieszkaniową i kulturano-
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją 
planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) 

                                                           
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 
a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 nakierowana jest na rozwój współpracy 
transgranicznej w tych dziedzinach, w których można oczekiwać największych pozytywnych 
oddziaływań na obszar pogranicza. Cele pokrywające się z rekomendacjami strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

• Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

• Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Lubomierzu 

W ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu REVIVAL! - Rewitalizacja 
historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, przygotowano ocenę bieżącej sytuacji odnośnie 
historycznych centrów miast wraz z strategicznymi rekomendacjami, które zostały opracowane 
głównie na podstawie wypowiedzi lokalnej społeczności podczas warsztatu (grupy fokusowej). 
Spotkanie w Lubomierzu miało miejsce 21 października 2019 roku, a uczestniczyli w nim pracownicy 
Urzędu i Miasta, Ośrodka Kultury i Sportu, lokalni przedsiębiorcy, aktywiści i działacze lokalnych 
stowarzyszeń. Do opracowania rekomendacji strategicznych dla Lubomierza posłużyły też informacje 
uzyskane od przedstawicieli samorządu podczas IV warsztatu partnerów projektu, który odbył się 
3 grudnia 2019 roku w Bautzen. 

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Jako główny pożądany kierunek rozwoju Lubomierza uczestnicy warsztatu grupy fokusowej wskazali 
turystykę. Zauważyli jednocześnie, że w istniejących i obowiązujących dokumentach planistycznych 
i rozwojach dziedzictwo kulturowe jest ważną częścią polityki rozwoju i promocji miasta. Uczestnicy 
wskazali kilka potrzebnych dla rozwoju turystyki działań, m.in. przygotowanie wspólnego biletu 
wstępu do atrakcji turystycznych, czy otwarcie hotelu, pensjonatu w historycznym centrum 
miasteczka. 

Lubomierz jest to jedno z najmniejszych i najstarszych miast w województwie dolnośląskim. 
Koncentruje się wzdłuż jednej ulicy, która później przechodzi w Plac Wolności, czyli stary rynek 
w Lubomierzu, gdzie znajduję się Urząd Miasta i Gminy. Przy głównej ulicy znajduje się również 
Klasztor Sióstr Benedyktynek z Kościołem Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa. 

W Lubomierzu dziedzictwo kulturowe zlokalizowane jest głównie w samym centrum miasta. 
Największą uwagę turystów przyciąga rynek, który niedawno przeszedł rewitalizację. Dzięki tej 
inwestycji historyczne centrum miasta jest bardziej atrakcyjne turystycznie między innymi przez 
zakazanie na nim ruchu samochodowego. Rewitalizacja objęła główną płytę, oświetlenie, elewacje 

                                                           
4 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/ 

5 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 

https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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oraz dachy kamienic. Obecnie jest to jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Znajduje się 
przy nim wiele domów wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa, datujących 
w większości na XIX wiek, niektóre nawet na XVI wiek. Na placu Wolności znajduje się również ratusz 
oraz fontanna św. Maternusa. 

W otoczeniu placu Wolności znajduje się wiele ciekawych kulturowo miejsc. Jednym z takich 
obiektów jest Muzeum Kargula i Pawlaka, które upamiętnia znany dobrze film „Sami Swoi”. Jest to 
swoista wizytówka Lubomierza i rocznie przyciąga wielu turystów, którzy chcą zwiedzić znane z filmu 
miejsca. Dalej na wschód znajdują się: pomnik Elżbietanki oraz figura św. Jana Nepomucyna. 

Po drugiej stronie ulicy jest plac Kościelny, który skupia najważniejsze sakralne budynki w mieście. 
Oprócz wyżej wspomnianego kościoła oraz klasztoru, znajduję się tam Muzeum Habitu. 
Wraz z rewitalizacją rynku władze zdecydowały się na poprawę warunków w parku znajdującym się 
przed kościołem. Zmieniono w nim nawierzchnię i dodano meble miejskie.  

Uczestnicy spotkania grupy fokusowej jednogłośnie przyznali, iż dziedzictwo kulturowe czyni miasto 
wyjątkowym. Jak zauważyli Lubomierz jest miejscem, które przyciąga turystów i przede wszystkich 
nowych, ciekawych mieszkańców (przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, artystów, aktywistów, 
ludzi otwierających agroturystykę w pobliżu miasta). Lubomierz wg uczestników spotkania ma także 
bardzo duży potencjał do rozwoju. Przyjeżdzający są zachwyceni brakiem komercji, autentycznością 
i niezmienionym, historycznym wyglądem miasteczka.  

Podczas dyskusji uczestnicy wskazali na mapie historycznego centrum miasta miejsca, które 
w odniesieniu do walorów historycznych i kulturowych są powodem do dumy, jednakże ze względu 
na brak środków finansowych na ich remonty i utrzymanie, nie wykorzystuje się w pełni ich 
potencjału. Dlatego potrzebna jest interwencja z zewnątrz w postaci np. dotacji na remonty 
czy rewitalizację, która mogłaby bardzo pozytywnie wpłynąć na wygląd, ale także na poczucie dumy 
z tych miejsc. Takim miejscem jest m.in. całe założenie klasztorne (budynki, ogród, staw). Jako 
obiekty „z potencjałem” uznano również kamienicę „Złoty Róg”, Dom Opatki, czy cmentarz 
ewangelicki.  

Wśród obiektów budzących największą dumą jest na pewno świeżo zrewitalizowany budynek Domu 
Płócienników, w którym znajdą siedzibę lokalne muzea (m.in. Kargula i Pawlaka). Jak zauważyli 
uczestnicy spotkania, bardzo wiele osób pracujących przy odnowie kamienicy, podkreślała 
wyjątkowość budynku i jego unikatowość.  

Bardzo pozytywną tendencją wskazaną w trakcie spotkania jest wzrost zaangażowania mieszkańców 
w życie społeczne, szczególnie dzięki powstaniu i działalności różnych organizacji i stowarzyszeń.  
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Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Lubomierzu - plan historycznego centrum miasta 
z adnotacjami uczestników. 

 

Źródło: REVIVAL! 

5.2 Potrzeba działania 

W czasie dyskusji w ramach grupy fokusowej zwrócono uwagę, iż większość obiektów będących 
dziedzictwem kulturowym posiada właścicieli (jest to najczęściej mienie gminy). Tak jest w przypadku 
„Domu Opatki” (w kompleksie klasztornym), czy kamienicy „Złoty Róg”, które wymagają jednak 
znacznych nakładów na rewitalizację. Uczestnicy wymienili również obiekty niebędące zabytkami, 
które wpływają źle na ocenę wizualną miasta, tj. zaniedbany basen i salę teatralną. 

Uczestnicy wskazali, iż obecnie zbyt mało punktów handlowych i gastronomicznych działa 
w obiektach historycznych. Brakuje im hotelu, kawiarni, restauracji z lokalnymi potrawami 
i produktami. Uczestnicy wskazali możliwość rozwoju biznesu w oparciu o lokalne tradycje i atrakcje, 
np. filmowe postacie: Kargula i Pawlaka. 
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Podczas podsumowania warsztatu uczestnicy zostali zapytani o kilka kwestii odnoszących się do wizji 
rozwoju miasta. Jako główny pożądany kierunek rozwoju Lubomierza uczestnicy wskazali turystykę. 
Zauważyli jednocześnie, że w już istniejących i obowiązujących dokumentach planistycznych 
i rozwojach dziedzictwo kulturowe jest ważną częścią polityki rozwoju i promocji miasta. 
Uczestnicy wskazali kilka potrzebnych dla rozwoju turystyki działań, m.in. przygotowanie wspólnego 
biletu wstępu do atrakcji turystycznych, otwarcie hotelu, pensjonatu w historycznym centrum 
miasteczka. 

6 Rekomendacje strategiczne dla Lubomierza 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej wstępnie zaproponowano rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających z potrzeb działania (rozdział 5.2.). Działania te mają na celu zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na jakość życia w Lubomierzu. Propozycje 
rozwiązań można ująć w strategicznych rekomendacjach dotyczących wzmocnienia krajobrazu 
miejskiego. Są to: 

Remonty i modernizacje obiektów zabytkowych oraz stanowiących potencjał rozwojowy 
Lubomierza - zachęcenie mieszkańców, inwestorów, bezrobotnych do aktywnego korzystania 
z lokali będących w zasobie komunalnym Lubomierza poprzez preferencyjne umowy najmu/ 
dzierżawy (w tym tworzenie aktywnego pośrednictwa pomiędzy bezrobotnym a inwestorem).  

W związku z koniecznością renowacji zabytkowej tkanki budowlanej w mieście, wymagane jest 
wypracowania modelu współpracy na linii samorząd – właściciele zabytkowych budynków/ najemcy, 
który posłuży sprawnemu i efektywnemu przeprowadzaniu remontów czy modernizacji. Niezwykle 
ważne jest także wypracowania systemu partycypacji w kosztach takich działań. Po stornie 
samorządu powinno leżeć również zorganizowanie wsparcia formalno-prawnego dla właścicieli 
zabytków w procesie ubiegania się o dofinansowanie, czy pozwolenia na przeprowadzenie działań 
rewitalizacyjnych.  

Magnesem decydującym o ożywieniu i wzroście popularności Rynku, obok stałej oferty usługowej 
i kulturalnej, są wydarzenia kulturalne. Wysiłek organizacyjny spoczywający w dużej mierze na 
administracji miasta potrzebuje silnego włączenia lokalnych aktywistów i mieszkańców w ich 
organizację. Pożądana jest również silniejsza aktywizacja zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w korzystanie z Rynku z korzyścią dla podniesienia świadomości i większego uznania 
jego potencjału. Aby wzmocnić codzienną użyteczność Rynku jako miejsca przebywania 
i komunikowania się, proponuje się wprowadzenie odpowiednich mebli miejskich, likwidację barier 
architektonicznych oraz wprowadzenie estetycznych elementów w postaci tablic informacyjnych.  

Zwiększenie bazy noclegowej, gastronomicznej (sprzedaż produktów lokalnych), artystycznej 
(galeryjki, kramy dla lokalnych artystów) jako siły napędowej rozwoju miasta wraz z promocją 
atrakcyjności i czystość przyrodniczej miasta jak i  barwnej krajobrazowo okolicy.  

Przy kreowaniu polityki strategicznej miasta należy uwzględnić fakt, że uczestnicy spotkania 
niejednokrotnie jako pożądany kierunek jego rozwoju wskazywali turystykę. Stąd też w mieście, 
a w szczególności w historycznym centrum należy promować rozwój działalności usługowej. 
Szczególnie pożądane jest wspieranie rozwoju działalności handlowej skierowanej na sprzedaż 
produktów lokalnych i regionalnych, usług gastronomicznych i hotelarskich.  
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Wykorzystanie potencjału lokalnych aktywistów w kreowaniu powszechnego zaangażowania 
w działania rewitalizacyjne i naprawcze władz oraz mieszkańców Lubomierza.   

Przekazywanie wiedzy kulturowej i historycznej z wykorzystaniem miedzy innymi  potencjału 
lokalnych aktywistów może stanowić jedną z form budowy świadomości lokalnej i w efekcie 
prowadzić do rozwoju miasta. Działania takie mają pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi lokalnych 
i społecznej spójności w mieście. Należy zatem badać i przekazywać lokalne narracje i tradycje. 
Niezwykle istotna jest partycypacja mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących jego 
rozwoju, nie tylko infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego.  

Edukacja w zakresie wiedzy lokalnej mogłaby odbywać się już na etapie szkolnym, poprzez zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w postaci aktywizujących warsztatów i wykładów, czy lekcji 
muzealnych. Dodatkowo należy zachęcać dzieci i młodzież do uczestniczenia i współtworzenia 
wizerunku miasta. 

Promocja oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta w oparciu o istniejące aktywności 
kulturalno-artystyczne (Muzeum Kargula i Pawlaka; Lubomierz jest miejscem akcji serii kryminałów 
autorstwa Katarzyny Magiery) oraz kreowanie nowych (przykład: nowopowstałe kino plenerowe 
w południowo-wschodniej części rynku).   

Rozwój ekonomiczny Lubomierza powinien odbywać się z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego 
miasta, w oparciu o produkty lokalne, z którymi utożsamiają się mieszkańcy, produkowane 
w niemasowy, często rzemieślniczy, przyjazny dla środowiska sposób. Działalność taka powinna być 
wizytówką miasta.   

Marketing miejski Lubomierza powinien szczególnie podkreślać endogeniczny potencjał miasta, 
oparty na jakości przestrzeni i jego zasobach społeczno-kulturowych. Aspekty te są niezwykle ważne 
szczególnie dla młodego pokolenia, którego modele życia, pracy i konsumpcji zmieniły się w ostatnich 
latach znacząco - życie w małym, zwartym społecznie i przestrzennie mieście, bez korków, hałasu 
i smogu, staje się atrakcyjne. Dziedzictwo architektoniczne miasta, w połączeniu z niższymi niż w 
metropoliach kosztami utrzymania i cenami nieruchomości, a także przestrzenią dostępną do 
realizacji własnych marzeń i pomysłów, może stanowić główny argument dla osiedlania się 
w Lubomierzu. 

7 Wdrażanie rekomendacji w Lubomierzu 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Celem zaleceń strategicznych projektu REVIVIAL! w Lubomierzu jest rewitalizacja oraz wykorzystanie 
zaniedbanych i opuszczonych budynków. W sferze społecznej celami są poprawienie tożsamości 
wspólnoty społeczeństwa oraz poprawienie sytuacji na rynku pracy. Adresatami tych zaleceń są 
zarówno władze lokalne jak i mieszkańcy, od których wymaga się współpracy głównie przy 
rewitalizacji obiektów (właściwe zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, 
architektoniczno-urbanistycznego) tak, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia swojego zdania, 
zaproponowanie pomysłu, jego realizację, co przekładałoby się na konkretne działania adresatów, 
decydujące o poprawie jakości życia w nim. 
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7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Istniejące dokumenty strategiczne Lubomierza stanowią podstawę nawiązania do rekomendacji 
z projektu REVIVAL! poprzez silniejsze uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście oraz jego perspektywie - regionie. 
Wypracowane podczas działań podejmowanych w projekcie REVIVAL! rekomendacje strategiczne dla 
miasta Lubomierz powinny być uwzględnianie w procesie aktualizacji lub tworzenia nowych 
dokumentów strategicznych dla miasta. 

Podczas IV warsztatów partnerów projektu, które odbyły się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen, 
przedstawiciele miasta Lubomierza przekazali informacje o najważniejszych dokumentach 
dotyczących rozwoju i ochrony dziedzictwa historycznego w mieście. Na terenie Lubomierza takimi 
dokumentami są: Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 oraz Lokalny 
Program Rewitalizacji dla Lubomierza na lata 2015-2020.  

Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Lubomierza, 
powinna w powyższych dokumentach być formułowana zgodnie z zaleceniami opisywanymi 
w rekomendacjach (pkt 6) w tematach rozstrzygających aspekty rewitalizacyjne, które mają 
bezpośrednie przełożenie na zagospodarowanie przestrzenne - dziedzictwo architektoniczno-
urbanistyczne.    

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia rozwoju Lubomierza jest głównym dokumentem programowym, kierunkowym gminy,  
wyznaczającym cele i priorytety jej rozwoju, którego zadaniem jest ułatwienie władzom Lubomierza 
formułowanie zadań. Dokument została wypracowany w Projekcie „Razem dla Gminy Lubomierz”, 
który zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Władze gminy, kierując się przekonaniem, że nie wolno decydować o rozwoju gminy bez udziału 
społeczności lokalnej, zaprosiły do zbudowania założeń i głównych celów dokumentu mieszkańców, 
reprezentujących trzy działające w Lubomierzu sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Intencją 
władz samorządowych było pozyskanie jak największej liczby osób zaangażowanych w proces 
budowania swojej „małej ojczyzny”. W Strategii podkreśla się, że taki oddolny sposób budowania 
dokumentu, w którym mieszkańcy określają społeczne potrzeby i problemy, szacują zasoby, jakimi się 
dysponuje i szanse, z jakich można skorzystać, najlepiej służy interesom gminy.  

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 powstała z potrzeby weryfikacji 
i aktualizacji Strategii opracowanej w 2000 r. i jest niejako jej kontynuacją. W wielu elementach do 
niej nawiązuje, uwzględniając zmienione warunki. Podkreślić należy, że wskazuje również zupełnie 
nowe cele, których realizacja zapewnić ma efektywny rozwój Gminy i Miasta Lubomierz. Aktualizacja 
zapisów strategicznych Strategii była wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, 
województwa dolnośląskiego i Polski, związanej głównie z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 
Czas realizacji dokumentu wpisuje się w okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Ze względu 
na kończący się czas jego obowiązywania (do końca 2020 roku), wymagane jest podjęcie jego 
aktualizacji. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubomierza na lata 2015-2020 

W dokumencie już we wstępie podkreślono powszechne w całym kraju zjawisko stopniowej 
degradacji  zarówno wielkich miasta jak i miasteczek. Analiza zjawisk zachodzących na terenie 
Lubomierza, zarówno w sferze społeczno–gospodarczej jak i przestrzenno–funkcjonalnej i technicznej 
doprowadziła do wniosku, że tkanka tego miasta poddawana jest procesom degradacji, które 
wymagają podejmowania zdecydowanych działań z zakresu rewitalizacji. 

Celem zapisów ujętych w dokumencie jest wzrost atrakcyjność miejscowości, a w konsekwencji 
jakości życia jego mieszkańców. Podejmowane działania promocyjne mają zwrócić uwagę 
potencjalnych inwestorów, a pozytywne oddziaływanie na podmioty gospodarcze, ma stworzyć 
warunki do powstawania nowych.  

Na etapie tworzenia dokumentu przyjęto zasady, które stanowią podstawę jego opracowania 
i realizacji programu: 

− zasada kompleksowości: program rewitalizacji ma ujmować działania kompleksowo, nie 
pomijając przy tym aspektów: społeczno-gospodarczego, przestrzenno- funkcjonalnego 
oraz techniczno- środowiskowego,  ma zapewniać efekt synergii, 

− zasada koncentracji: program rewitalizacji ma skupiać się na obszarach koncentracji zjawisk 
kryzysowych, 

− zasada komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno - instytucjonalnej, 
źródeł finansowania, 

− zasada partnerstwa i partycypacji: program rewitalizacji ma umożliwiać włączenie społeczne 
jak największej grupy interesariuszy. 

Przy budowie Programu w pierwszej kolejności została przeprowadzona szczegółowa diagnoza 
obszaru miasta Lubomierza w sferze funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej 
i społeczno- gospodarczej. Następnie zidentyfikowane zostały potrzeby rewitalizacyjne i ich skala. 
Kolejnym krokiem było określenie zakresu obszaru rewitalizacji i wskazanie wizji obszaru po 
przeprowadzeniu rewitalizacji i celów niniejszego programu. W celu wdrożenia Programu konieczne 
było określenie sposobu organizacji, monitorowania i ewaluacji rewitalizacji. W tak wskazanych 
ramach organizacyjnych opisane i wyszczególnione zostały projekty podstawowe i pozostałe projekty 
rewitalizacyjne, których realizacja ma za zadanie osiągnięcie celów programu. 
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Materiał ten został opracowany przez partnerów naukowych projektu we współpracy z partnerami 
samorządowymi.  

Po wprowadzeniu zawierającym krótki opis projektu (rozdział 1) oraz informacje na temat 
przygotowania niniejszych rekomendacji (rozdział 2) część pierwsza zajmuje się sytuacją wyjściową 
i wymaganymi działaniami na obszarze objętym projektem (rozdział 3) a kończy się rekomendacjami 
w zakresie wzmocnienia historycznego krajobrazu miejskiego na tym obszarze (rozdział 4).   

Druga część (rozdziały 5 do 7) odonosi się do potrzebnych działań i propozycji rozwiązań dla miasta 
Żary. Zostały one opracowane przez Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast 
i Instytut Rozwoju Terytorialengo wspólnie z przedstawicielami partenra projektu – Urzedu Miasta 
Żary. 

Wydawcami niniejszego dokumentu są Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni im. Leibniza (IÖR), 
Technische Universität Dresden (IHI Zittau) oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Dokument jest 
dostępny do pobrania pod następującym linkiem: 
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_reko
mendacje_strategiczne_Żary.pdf 

http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne/REVIVAL_rekomendacje_strategiczne_town.pdf
http://revival.ioer.eu/fileadmin/user_upload/revival/files/rekomendacje_strategiczne
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1 Projekt REVIVAL!  

W polsko-niemieckim projekcie "REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska 
i Saksonii" dziesięć małych i średnich miast, położonych w południowo-zachodniej Polsce i wschodniej 
Saksonii przy wsparciu trzech instytucji badawczych starało się o wzmocnienie swoich śródmieść, 
cennych pod względem architektoniczno-kulturowym. Projekt o łącznej wartości 1 032 906 euro 
dofinansowany został w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020 w 85% 
(kwotą 877 544 euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas trwania projektu: 
październik 2018 – grudzień 2020. 

Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni (IÖR), należący do Wspólnoty Badawczej im. Leibniza, 
koordynuje projekt jako partner wiodący. Wspólnie z Technische Universität Dresden (IHI Zittau), 
będącym drugim partnerem naukowym w projekcie, IÖR prowadzi w Görlitz Interdyscyplinarne 
Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS). Z polskiej strony partnerem naukowym w projekcie 
jest Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 
Gminami partnerskimi w projekcie są Görlitz – reprezentowane przez Europastadt Görlitz/ Zgorzelec 
GmbH – Bautzen (Budziszyn), Zittau (Żytawa) oraz Reichenbach we wschodniej Saksonii oraz polskie 
miasta Bolesławiec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie – reprezentowane przez Gminę 
Lubawka – oraz Lubomierz w zachodniej części Województwa Dolnośląskiego oraz Żary 
w Województwie Lubuskim.  

Miasta partnerskie w projekcie położone są na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020. Obszar objęty projektem cechuje się w znacznej części dużą liczbą 
małych i średnich miast o średniowiecznych korzeniach, mających podobne potencjały i wyzwania 
pod względem rozwoju historycznego, struktury miejskiej, dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ale również rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego. Przy swoim 
raczej peryferyjnym położeniu, między metropoliami Wrocławia i Drezna, małe i średnie miasta są, 
chociaż w różnym stopniu, szczególnie mocno dotknięte zmianami strukturalnymi. Projekt REVIVAL! 
odpowiada na regionalne wyzwania stawiając na dziedzictwo kultury architektoniczno-urbanistycznej 
jako wspólny potencjał. Poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i ożywienie historycznych 
śródmieść projekt zamierza przyczynić się do zrównoważonego trwałego rozwoju i wysokiej jakości 
życia w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Działania projektowe realizowane były 
w ramach ustrukturyzowanej, transgranicznej wymiany doświadczeń i rozciągały się 
od indywidualnych, wykonywanych samodzielnie przez miasta partnerskie działań rewitalizacyjnych 
w śródmieściach, poprzez transgraniczne działania informacyjne i popularyzujące wspólne 
dziedzictwo kulturowe, aż po badania naukowe i transfer wiedzy do praktyki, do których zalicza się 
niniejszy dokument.  

Za takie podejście projekt REVIVAL! został nagrodzony przez Niemieckie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (BMI) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w konkursie "Kooperacja bez granic" 
jako projekt flagowy implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030 (https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/). 

Dalsze informacje na temat projektu REVIVAL! znajdą Państwo na stronie http://revival.ioer.eu 

   

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/location/moro3-30/
http://revival.ioer.eu/
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Ryc. 1. Lokalizacja miast partnerskich projektu REVIVAL! na obszarze wsparcia programu INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.  

 

Źródło: REVIVAL! na bazie OpenStreetMap 

2 Cel, adresaci i wypracowanie rekomendacji strategicznych  

Niniejsze rekomendacje strategiczne gromadzą pozyskane w projekcie REVIVAL! odpowiedzi na 
pytanie, jaki wkład wnieść może dziedzictwo kulturowe w wysoką jakość życia i zrównoważony 
rozwój regionu transgranicznego oraz jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji 
jest przyczynienie się do aktywowania tego potencjału.  

Rekomendacje skierowane są do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju 
regionalnego i miejskiego.  

Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały w ramach projektu przez trzech partnerów 
naukowych, wspólnie z miastami partnerskimi. Bazują one na wiedzy pozyskanej z naukowej pracy 
projektowej. Obejmowała ona kwerendy literatury oraz konsultacje z ekspertami z dziedzin badań 
nad jakością życia, badań nad małymi i średnimi miastami oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego, a także rewitalizacją miast. Na bazie badań teoretycznych wypracowano w pierwszym 
roku projektu pięć tez (patrz rozdz. 3.1) odnośnie tego, jaki wkład wnieść może w idealnym 
przypadku kulturowe dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne w jakość życia i zrównoważony 
rozwój miast. Tezy te zostały w okresie od października 2019 do stycznia 2020 poddane pod dyskusję 
w miastach partnerskich. Aby ustalić, jaki jest rzeczywisty i jaki mógłby być wkład historycznych 
centrów miast z ich dziedzictwem kulturowym w poszczególnych miastach partnerskich, polskie 
i niemieckie zespoły badawcze przeprowadziły osobno w sumie dziesięć warsztatów w grupach 
fokusowych z przedstawicielami społeczności miejskich. Półdniowe spotkania prowadzone były 
zgodnie z jednolitą metodologią, która - odnośnie składu grupy i przebiegu - dostosowywana była 
z pewną elastycznością do miejscowych warunków. Grupy fokusowe składały się, razem 
z przedstawicielami biorących udział w projekcie urzędów miejskich i moderujących warsztaty 
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instytucji badawczych, z ok. 15 osób. Miasta zaprosiły do udziału w grupach fokusowych między 
innymi członków rad miejskich i burmistrzów, przewodniczących różnych stowarzyszeń oraz 
handlowców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i marketingu miejskiego czy też społeczników 
zaangażowanych w rozwój miast. Uczestnicy dokonali ogólnej hierarchizacji tez odnośnie potencjału 
kulturowego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do ich wagi dla danego 
miasta (patrz rysunek wykresu sieciowego w rozdziale 3.2). Na podstawie schematycznych planów 
zabudowy śródmieść, tzw. schwarcplanów, zlokalizowano następnie potencjały i wyzwania miejskiej 
jakości życia (patrz ryc. schwarcplanu z adnotacjami w rozdziale 5.1). Służyło to zarówno jako 
podstawa do wspólnego zwiedzania miejscowości, jak i do końcowej dyskusji o tym, jak wpływać 
należałoby na lokalne warunki ramowe, aby wykorzystać optymalnie kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne dla podniesienia miejskiej jakości życia.  

Poza tym w rekomendacjach strategicznych uwzględniono wyniki kolejnych dwóch warsztatów. 
Zorganizowane przez Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) 
warsztaty eksperckie z przedstawicielami ministerstw odpowiedzialnych za planowanie miast i rozwój 
przestrzeni oraz podległych im instytucji z obu krajów w listopadzie 2019 roku były częścią 
wyróżnienia projektu REVIVAL! jako projektu flagowego w polsko-niemieckim obszarze powiązań 
(patrz 1.). Także tutaj dyskutowano o tym, jak dalej można podnosić jakość życia w małych i średnich 
miastach w polsko-niemieckim obszarze powiązań wykorzystując kulturowe dziedzictwo 
architektoniczne i urbanistyczne i jaką rolę odgrywa przy tym krajowa polityka rozwoju miejskiego 
w Polsce i w Niemczech. W grudniu 2019 roku odbyła się poza tym ankieta wśród miast partnerskich 
oraz wspólna dyskusja na temat treści rekomendacji strategicznych w ramach regularnych 
warsztatów projektowych.  

3 Sytuacja wyjściowa na obszarze objętym projektem i potrzeby działań  

Pomimo centralnego położenia obszaru objętego projektem w Europie, jest to z powodu odległości 
od metropolii oraz wynikającej z uwarunkowań historycznych relatywnej słabości gospodarczej, 
region położony raczej peryferyjnie, który w szczególnej mierze podlega przemianom strukturalnym. 
Historycznym śródmieściom grozi pomimo sukcesów w zakresie modernizacji infrastruktury i stanu 
budynków utrata tradycyjnych funkcji, jakie pełniły na rzecz miasta i jego otoczenia jako miejsce 
kultury, handlu i spotkań. Utrata miejskich funkcji użytkowych i procesy suburbanizcji prowadzą do 
pustostanów w lokalach mieszkaniowych i użytkowych w obrębie starówek, co stanowi zagrożenie 
dla zabytkowej substancji budowlanej. W sytuacji wzrostu znaczenia czynników miękkich, takich jak 
walory rekreacyjne, oferta kulturalna i wizerunek miasta przy wyborze miejsca zamieszkania 
i działalności gospodarczej tendencja ta stanowi negatywny element w ocenie wartości lokalizacji. 
Z drugiej strony, coraz większe przeciążenie aglomeracji, jak w tym przypadku wokół Wrocławia 
i Drezna, z trudną sytuacją na rynkach mieszkań oraz narastającymi problemami ekologicznymi 
i transportowymi prowadzi do ponownego budzenia się zainteresowania małymi i średnimi miastami, 
co tworzy szanse dla obszaru objętego projektem. Miasta partnerskie REVIVAL! ze swoją ofertą 
przestrzeni w zwartych, historycznych strukturach i atrakcyjnym dziedzictwem architektoniczno-
urbanistycznym oferują znaczny potencjał odrodzenia w ramach narastających w całej Europie 
procesów (re)urbanizacji.  
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3.1 Potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na miejską jakość 
życia  

Następujące pięć tez opisuje potencjalny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na 
jakość życia w historycznych małych i średnich miastach zgodnie z wnioskami zidentyfikowanymi 
w trakcie analizy literatury i konsultacji z ekspertami w ramach projektu REVIVAL! Czy potencjał ten 
występuje w pełnej rozciągłości w praktyce oraz czy jest wykorzystywany, zależy od lokalnych 
uwarunkowań w danym mieście. Przedstawione pięć tez poddane było pod dyskusję w grupach 
fokusowych poszczególnych miast partnerskich w projekcie, gdzie były zestawione ze szczegółowymi 
informacjami dla danej miejscowości.  

I. Tożsamość społeczności miejskiej a istota miasta: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne 
miasta czyni je unikalnym i tworzy u mieszkańców poczucie małej ojczyzny  

II. Społeczność i aktywność: Mieszkańcy miasta są dumni ze swojego dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego, ono ich łączy. Mieszkańcy angażują się aktywnie na rzecz jego zachowania 
i wykorzystania. 

III. Zasoby architektoniczne, struktura urbanistyczna i przestrzeń publiczna: Historyczne centrum 
miasta odgrywa ważną rolę w powszednim życiu mieszkańców miasta. W centrum znajdują się 
najważniejsze instytucje społeczne, kulturalne i sakralne, urząd miasta i handel detaliczny. Ponadto 
centrum oferuje atrakcyjne lokale do mieszkania i pracy oraz przestrzeń publiczną.  

IV. Funkcje kulturalne oraz związane z edukacją i rekreacją: Kulturowe dziedzictwo 
architektoniczno-urbanistyczne umożliwia tworzenie dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych 
ofert kulturalnych oraz działań rekreacyjnych i edukacyjnych, nawiązujących często do lokalnych 
tradycji i świąt.  

V. Gospodarka: Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne odgrywa ważną rolę dla lokalnej 
gospodarki, oferując miejsca pracy w rzemiośle i budownictwie, turystyce i wydarzeniach. Pomaga 
ono pozyskiwać przedsiębiorców i inwestycje.  

3.2 Obecny wpływ dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego na jakość życia oraz 
zrównoważony, trwały rozwój miejski i regionalny na obszarze objętym projektem  

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi tezami w miastach partnerskich projektu REVIVAL! oraz 
wstępnej hierarchizacji tez przez uczestników grup fokusowych wyłonił się następujący obraz:  

Największe znaczenie uczestnicy większości grup fokusowych przypisywali tezom nr 1 i nr 2 z ich 
wymiarem psychologicznym i społecznym. 

Uczestnicy potwierdzali zasadniczo, że dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne może wnosić, 
obok innych czynników, jak np. dziedzictwo przyrodnicze atrakcyjnych krajobrazowo regionów, 
ważny wkład do istoty miasta i poczucia związku mieszkańców z ich małą ojczyzną. Jako ważne 
oceniano przy tym nie tylko dostrzegalne zmysłami aspekty jak piękno architektury czy szczególną 
atmosferę historycznych centrów miast, lecz również lokalne dziedzictwo niematerialne, 
przekazywane w formie tradycji i opowieści (narracji). Uczestnicy grup fokusowych podkreślali 
znaczenie miejskiego dziedzictwa kulturowego jako filara pamięci biograficznej i zbiorowej podobnie 
jak znaczenie żywych tradycji rzemiosł i rękodzieła dla tożsamości całej społeczności. Z drugiej strony 
wskazywano również, że dziedzictwo budowlane w złym stanie może być symbolem poczucia 
społecznej porażki i wzmacniać negatywne procesy. Dobry stan techniczny i możliwość korzystania 
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z historycznej substancji architektonicznej stanowią tym samym dwa warunki, aby zaspokajać 
emocjonalne potrzeby mieszkańców miasta oraz wzbudzać uznanie i dumę.  

Ryc. 2. Ocena lokalnego znaczenia pięciu tez w grupach fokusowych w miastach partnerskich 
projektu: 

 

Źródło: REVIVAL!  
Uwagi: 0 – brak, 1 – niewielka, 2 – średnia, 3 – stosunkowo duża, 4 – duża istotność tezy 
 
Również znaczenie dla spójności społecznej, która stała w centrum drugiej tezy, zostało 
potwierdzone. W miastach partnerskich projektu występują przykłady, w których zaangażowanie 
społeczne na rzecz starówek miało ważne znaczenie wspólnoto twórcze. Jednakże wielokrotnie 
wskazywano również, że zaangażowanie na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa 
architektonicznego zazwyczaj opiera się na zapale pojedynczych osób i należałoby wspierać 
aktywność całych społeczności. Może to prowadzić do wzmocnienia poczucia wspólnoty miejskiej, 
które w kilku miastach partnerskich oceniane było jako zbyt słabo rozwinięte. Ważnym kontekstem 
historycznym, który do dziś w obszarze objętym projektem, w szczególności po polskiej stronie, 
oddziałuje na patriotyzm lokalny i dumę mieszkańców z ich miasta oraz na aktywność na rzecz 
dziedzictwa, są przesiedlenia, które nastąpiły w regionie w wyniku przesunięcia granicy polsko-
niemieckiej po II wojnie światowej. Ponadto dla obszaru objętego projektem oraz jego społeczności 
miejskich symptomatyczne wydaje się po części negatywne samo postrzeganie, które częściowo 
pokrywa się z oceną zewnętrzną, jako obszaru o słabych strukturach gospodarczych. Uczestnicy grup 
fokusowych potwierdzali, że dziedzictwo kulturowe mogłoby wnieść jeszcze znacznie większy wkład 
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do lokalnej i regionalnej identyfikacji mieszkańców. W tym kontekście wielokrotnie wskazywano na 
potrzebę silniejszej popularyzacji lokalnej historii w szczególności wśród młodszych pokoleń.  

To, na ile historyczne centra miast nadal spełniają tradycyjną funkcję dla miasta i jego otoczenia (teza nr 3) 
było różnie oceniane w poszczególnych miastach. Najwyraźniej jest to mocno związane z tym, jak mocno 
miasta były dotknięte przemianami struktur gospodarczych, co znowu zależy od wielkości miasta, 
położenia geograficznego i potencjału gospodarczego. Wszędzie wskazywano na procesy suburbanizacji 
jako zagrożenie różnorodności funkcjonalnej centrów miast. Niezależnie od tego uczestnicy potwierdzali, 
że wszystkie starówki mają duże znaczenie symboliczne jako serce swoich miast. Często podkreślano 
potrzebę poprawy jakości przebywania w śródmieściach oraz ich funkcji jako obszarów komunikacji 
społecznej. Należy w tym celu redukować bariery fizyczne, ekonomiczne ale również psychologiczne. 
Obejmuje to poprawę fizycznej i intelektualnej dostępności centrów miast i ich dziedzictwa kulturowego. 
Wielokrotnie w grupach fokusowych wyrażano postulat silniejszego partycypacyjnego rozwoju 
miejskiego. Na przykład powtarzała się propozycja partycypacyjnego wypracowania miejskiej wizji 
rozwoju.  

W miastach partnerskich w Polsce i Niemczech uwidoczniła się trudność pogodzenia z jednej strony 
potrzeby efektywnych i zrozumiałych dla społeczeństwa wymogów ochrony zabytków w odniesieniu do 
historycznych zasobów architektonicznych oraz ochrony charakterystycznej atmosfery starówek 
a z drugiej strony konieczności modernizacji istniejących budynków oraz potrzeby budowy nowych 
obiektów.  

W oparciu o tezę nr 4 w grupach fokusowych dyskutowano na temat oferty usługowej w centrach miast 
i korzystania z niej. Teoretycznie dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne i związane z nim 
dziedzictwo niematerialne ma znaczący potencjał wpływu na możliwości rekreacyjne i edukacyjne dla 
wszystkich grup ekonomicznych i wiekowych. W miastach partnerskich wpływ ten oceniany był przez 
uczestników grup fokusowych jako mierny. W niektórych z nich dziedzictwo kulturowe starówek 
wydaje się w tym sensie zbyt mało wykorzystane. Jednocześnie w niektórych miastach uwidacznia się 
niebezpieczeństwo zbyt silnego ukierunkowania na promocję turystyczną nieuwzględniającą potrzeb 
lokalnej ludności. Wszystkie śródmieścia wykorzystują jednakże kilka razy w roku swój potencjał 
rekreacyjny, kiedy starówki służą jako miejsce i otoczenie miejskich świąt i festynów.  

Najniżej w większości grup fokusowych oceniono bezpośrednie korzyści ekonomiczne wynikające 
z dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (teza nr 5). Wpływ wynikający z miejsc pracy 
w branży turystycznej lub też w budownictwie oceniany był najczęściej jako marginalny. Często 
podkreślano wręcz przeciwnie obciążenia finansowe dla komunalnych lub prywatnych właścicieli 
zabytków, które wynikają z utrzymywania zabytkowych zasobów budowlanych. Jednakże uczestnicy 
grup fokusowych byli zgodni, że dziedzictwo kulturowe jako czynnik miękki istotnie zwiększa 
atrakcyjność miasta lub mogłoby ja zwiększać. Lepsza promocja miast i regionu oraz dalsze 
wspieranie rozwoju turystyki były identyfikowane w tym kontekście jako niezbędne działania.  

4 Rekomendacje strategiczne odnośnie rozwoju historycznego krajobrazu miejskiego 

Rekomendacje strategiczne tego rozdziału odnoszą się do całego obszaru objętego projektem, tzn. do 
zidentyfikowanych dla wszystkich miast partnerskich potrzeb działania. Do podanych w rozdziale 4.2 
celów strategicznych przyporządkowano w rozdziale 4.3 pierwsze propozycje rozwiązań, które 
wynikają z wiedzy pozyskanej w ramach projektu REVIVAL!. Rekomendacje odnoszące się 
do konkretnych miejscowości (Bolesławca, Chełmska Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
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Lubomierza, Żar) znaleźć można poza tym w komunalnych rekomendacjach strategicznych 
w rozdziałach 5-7. 

4.1 Wizja dla obszaru objętego projektem i jego historycznych małych i średnich miast 

 

4.2 Cele strategiczne 

Na płaszczyźnie gmin należy wspierać poprzez rewitalizację historycznych centrów miast miejską 
jakość życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, odnoszące się do siebie nawzajem obszary 
działań i sformułowano je jako nadrzędne cele strategiczne: 

               

 

Na płaszczyźnie regionalnej należy wykorzystywać także transgranicznie potencjał wspólnego 
dziedzictwa kulturowego w historycznych centrach miast na rzecz zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni oraz wysokiej regionalnej jakości życia. W tym celu sformułowano następujące trzy, 
odnoszące się do siebie nawzajem obszary działań i sformułowano je jako nadrzędne cele 
strategiczne: 

Urbanistyczno-architektoniczne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe historycznych 
śródmieść na obszarze objętym projektem wpływa znacząco na wysoką jakość życia ich 

mieszkańców. Małe i średnie miasta wyróżniają się aktywnym i zaangażowanym 
społeczeństwem obywatelskim i dysponują atrakcyjnymi centrami o różnych funkcjach. 

Transgranicznie tworzą one dobrze połączony w sieć, witalny krajobraz miejski. 

Udostępnienie i 
przyswojenie dziedzictwa 

kulturowego 
 

Ochrona, zachowanie i 
rozwój dziedzictwa 

kulturowego  

 
Rozwój miasta inkluzyjny 
społecznie i przestrzennie 
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4.3 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej (gminnej) 

Następujące propozycje rozwiązań odnoszą się do pól działania w obrębie poszczególnych miast.  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego architektonicznego i urbanistycznego  

Ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego są warunkiem, aby te nieodnawialne zasoby 
mogły wnieść wykazany potencjalny wkład w miejską jakość życia. Poniższe propozycje rozwiązań 
odnoszą się w pierwszej linii do odpowiedniego do potrzeb i zgodnego z ochroną zabytków 
zachowania i rozwoju istniejącej substancji budowlanej centrów miast. Należy przy tym jednak 
uwzględniać powiązane dziedzictwo niematerialne. Remonty, renowacje, modernizacje i budowa 
nowych obiektów powinny mieć na celu użytkowania zgodne z zabytkowym charakterem, które 
odpowiadają zarówno potrzebom społecznym i zasobom budowlanym, jak i w miarę możliwości 
integrują tradycyjne użytkowania bądź ruchome dobra kultury.  

Znaczenie dobrego popularyzowania wymogów konserwatorskich jest widoczne w obszarze napięć 
pomiędzy życzeniem mieszkańców zachowania historycznej substancji budowlanej i autentycznej 
staromiejskiej atmosfery z jednej strony, a dużej presji modernizacyjnej z drugiej strony. Partnerzy 
projektu artykułowali zarówno życzenie konsekwentnej ochrony historycznych budynków 
i wizerunku miasta, między innymi poprzez wymogi odnośnie projektowania nowych budynków, 
jak i bardziej elastycznego wydawania pozwoleń na czasowe i odwracalne interwencje 
w pojedynczych zabytkach i w przestrzenni publicznej historycznych centrów miast. Skuteczne 
kompromisy wymagają między innymi ścisłej i bliskiej mieszkańcom współpracy organów ochrony 
zabytków i rozwoju miast. Profesjonalne doradztwo dla właścicieli zabytków i inwestorów 
odnośnie działań budowlanych wymaga, aby urzędy miast były w stanie udostępnić osobowe 
i fachowe zasoby w tym zakresie.  

Aby umożliwić komunalnym i prywatnym właścicielom zabytków i innych godnych ochrony 
istniejących budynków ich zachowanie i rozwój, potrzebne są dodatkowe instrumenty wsparcia 
charakteryzujące się niewielkimi barierami biurokratycznymi.  

Poza tym artykułowano w miastach partnerskich życzenie wspierania zaangażowania 
obywatelskiego na rzecz ochrony zabytków i rozwoju miast. W tym celu należy obok wykorzystania 
form angażowania mieszkańców wzmocnić także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, 
zaangażowanymi mieszkańcami i instytucjami edukacyjnymi.  

 

Promocja turystyki  
i produktów regionalnych 

Poprawa wizerunku 
(postrzegania) 
zewnętrznego i 
wewnętrznego  

 

Wzmocnienie 
policentrycznej struktury 

obszaru  
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Udostępnienie i przyswojenie dziedzictwa kulturowego 

Potencjał dziedzictwa kulturowego w zakresie wkładu w jakość życia i zrównoważony rozwój zależą 
od jego fizycznej i intelektualnej dostępności dla lokalnej społeczności. Kolejny akapit wskazuje więc 
propozycje rozwiązań pozwalających na udostępnienie i przyswojenie historycznych centrów miast 
i ich dziedzictwa kulturowego.  

Zapewnienie fizycznej dostępności obejmuje poprawę dostępności centrów miast w publicznym 
transporcie zbiorowym oraz dla rowerzystów i pieszych. Szczególne wyzwanie na starówkach 
stanowi przy tym pogodzenie potrzeb prywatnej, zmotoryzowanej komunikacji z potrzebami pieszych 
i rowerzystów. Uwzględniając zmiany demograficzne, ale także życzenie kształtowania starówek 
zgodnie z potrzebami rodzin, wyzwaniem wydaje się być zapewnienie dostępności szczególnie dla 
seniorów i rodzin w istniejących budynkach i w przestrzeni miejskiej.  

Zapewnienie wysokiej jakości przebywania dla wszystkich grup wiekowych jest wymogiem dla 
społeczno-integracyjnego oddziaływania centrów miast. W związku z tym wyraźna stała się 
w miastach partnerskich na przykład potrzeba istnienia funkcjonalnych mebli miejskich, placów 
zabaw oraz oświetlenia centrów miast i ich zabytków. Poza tym podkreślono wartość rekreacyjną 
i wypoczynkową dostępnych terenów zielonych oraz zbiorników i cieków wodnych w historycznych 
centrach miast.  

Ważne jest poza tym, aby udostępniać wyważoną ofertę kulturalną i usługową w historycznych 
centrach miast, która uwzględni zarówno rozwój turystyczny jak i zainteresowania i (finansowe) 
możliwości mieszkańców.  

Podkreślić należy także ważną rolę urzędów miejskich i członków społeczeństwa obywatelskiego dla 
ożywienia centrów miast poprzez organizację wydarzeń publicznych jak festyny i wydarzenia 
kulturalne w centrach miast. W związku z tym wyrażono w miastach partnerskich ponownie życzenie 
uelastycznienia wydawania pozwoleń na czasowe użytkowania przestrzeni miejskiej i pustostanów. 
Wydaje się poza tym, że istnieje potrzeba zmniejszenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
użytkowania przestrzeni miejskiej, aby móc zapewnić ożywienie centrów miast przez cały rok i przez 
wszystkich turystów i mieszkańców.  

Istotnym i dalej możliwym do poszerzenia polem działania jest upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego centrów miast. Należy do tego między innymi oferta informacyjna w przestrzeni 
miejskiej i jego zabytkach. Oferta ta w każdym przypadku powinna być wielojęzyczna (w języku 
polskim, angielskim, niemieckim). Na obszarze projektowym wyrażono szczególną potrzebę 
historycznej i kulturowej pracy edukacyjnej skierowanej do młodych pokoleń. Potrzeba ta powinna 
zostać szczególnie uwzględniona w ofercie upowszechniającej dziedzictwo kulturowe i włączyć należy 
tu lokalne instytucje edukacyjne i stowarzyszenia.  

Lokalnym treściom narracyjnym przypisano w kilku miastach partnerskich funkcję integrującą 
społecznie i wspierającą zaangażowanie obywatelskie na rzecz rozwoju miasta. Badanie, 
dokumentowanie i upowszechnianie lokalnych treści narracyjnych powinno być więc jednym 
z obszarów działania rozwoju miejskiego.  

W końcu udział mieszkańców w rozwoju miejskim może być ważnym wkładem w rozwój 
świadomości dziedzictwa kulturowego i w jego przyswojenie.  

Rozwój miasta inkluzyjny społecznie i przestrzennie 

Pod pojęciem inkluzyjnego społecznie i przestrzennie rozwoju miasta rozumiane jest zarówno 
aktywne włączenie mieszkańców i różnych grup interesów, jak i podejście integrujące 
przestrzennie. Wspiera to nie tylko zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale wydaje się, że 
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jest także skuteczne, aby pokonywać konflikty użytkowania i interesów w historycznych centrach 
miast, które idą w parze z różnorodnością funkcji i warunkami architektonicznymi.  

Przestrzennie inkluzyjny rozwój miasta ma na celu ożywienie centrów miast oraz wzmocnienie ich 
funkcji dla miasta i okolicy. Z tego względu należy zapobiegać procesom suburbanizacji, aby 
wzmocnić różnorodność funkcji centrów miast i chronić integralność krajobrazową okolicznych 
terenów. W celu realizacji tych postulatów należy wykorzystywać formalne i nieformalne 
instrumenty planowania miejskiego i regionalnego. Należą do nich miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach których sterować i ograniczać można wznoszenie 
nowych obiektów. Aby tego rodzaju ograniczenie nie prowadziło do upośledzenia potencjału 
rozwojowego danej gminy, należy korzystać np. z programów (wewnętrznego) rozwoju miast 
(w Niemczech są to np. programy wspierania budowy miast).  

W kilku miastach partnerskich projektu REVIVAL! wyrażono życzenie, aby wspólnie ze społecznością 
miasta wypracować wizję rozwoju miasta. Powinna ona wziąć pod uwagę potencjały kulturowego 
dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego i związanego z nim dziedzictwa niematerialnego, 
aby w ten sposób obok interesów technicznych i gospodarczych mocniej skoncentrować się na 
potrzebach funkcjonalnych, społecznych i emocjonalnych. Centralnym celem byłoby zachowanie 
genius loci, tzn. lokalnej architektonicznej, kulturowej i społecznej specyfiki i atmosfery. Częścią 
procesu wypracowania byłby publiczny dyskurs o "dobrym życiu" w mieście. Przedmiotem debaty 
powinny być konflikty użytkowań jak na przykład życzenie ożywionego śródmieścia, które służy 
wszystkim grupom ludności jako przestrzeń komunikacji społecznej, a jednocześnie sprosta 
potrzebom spokoju jego mieszkańców. Celem powinno być wynegocjowanie kompromisu, który 
uwzględnia przeciwstawne interesy i ma na celu wyważoną, śródmiejską ofertę dla różnych grup 
użytkowników w każdym wieku i dla rodzin. W miastach partnerskich podkreślano znaczenie 
transparentnych procesów rozwoju miasta, które włączają również młodych mieszkańców miasta.  

Akcentowano w końcu także znaczenie marketingu miejskiego (promocji). Powinien on kłaść nacisk 
na zalety jakości życia w małych i średnich miastach, do których przyczynia się w zasadniczy stopniu 
także dziedzictwo kulturowe ich śródmieść.  

4.4 Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie regionalnej 

Ujęte tu propozycje rozwiązań dotyczą obszarów działań, które zakładają wspólne działanie miast 
i innych podmiotów rozwoju przestrzennego.  

Poprawa wizerunku (postrzegania) zewnętrznego i wewnętrznego  

Aby poprawić wizerunek regionu i jego miast oraz ich postrzeganie przez mieszkańców, należałoby 
w większym stopniu komunikować (promować) do wewnątrz i na zewnątrz walory lokalne 
i regionalne. Należy przy tym podkreślać dziedzictwo kulturowe jako element składowy specyficznej 
regionalnej jakości życia. Może to przyczynić się do tego, że nie tylko pozyskuje się turystów 
i nowych mieszkańców, w tym w szczególności rodziny, lecz także wspiera się więź z miejscowością 
i identyfikację kulturową, a tym samym spójność w regionie.  

Promocja turystyki i produktów regionalnych 

Wspólna promocja kulturowej różnorodności regionu - dziedzictwa kulturowego urbanistycznego, 
architektonicznego i niematerialnego będą miały, obok atrakcyjności krajobrazowej, pozytywny 
wpływ na postrzeganie wewnątrz i na zewnątrz. Jest to także działanie o znaczeniu gospodarczym 
w celu promocji turystyki, do której należy także opracowywanie wspólnych ofert turystycznych. 
Na trójstyku wspólne oferty turystyczne powinny rozpościerać się także na podobnie ukształtowany, 
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sąsiedni czeski region. W ramach projektu REVIVAL! powinna była na przykład powstać wspólna gra 
geocachingowa, która z uwagi na ograniczenia pandemiczne w roku 2020 musiała zostać 
przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, jako interaktywny projekt wideo.  

W celu wzmocnienia tradycji rzemieślniczej podkreślić należy poza tym znaczenie transgranicznego 
promowania produktów regionalnych, które powinno być uzupełniane lokalnymi działaniami 
na rzecz promocji rękodzieła (artystycznego). W związku z tym wskazujemy na możliwość 
przenoszenia zakładów rzemieślniczych do pustych nieruchomości w centrach miast, co zrealizował 
partner projektu miasto Budziszyn w ramach projektu REVIVAL!. Także transgraniczny cykl imprez 
na rynkach organizowanych w ramach projektu dostarczył impulsu dla promocji regionalnych 
producentów, który należy kontynuować.  

Wzmocnienie policentrycznej struktury obszaru 

Propozycje rozwiązań na płaszczyźnie komunalnej, które mają na celu rewitalizację historycznych 
centrów małych i średnich miast, przyczyniają się także do wzmocnienia policentrycznej struktury 
regionu. Należy to ocenić jako wkład w zrównoważony rozwój przestrzenny, ponieważ dzięki temu 
chroni się kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne zasoby i promuje spójność społeczną. Wymienić 
należy następujące dodatkowe propozycje rozwiązań w celu wzmocnienia transgranicznego 
krajobrazu miejskiego:  

Region transgraniczny potrzebuje skoordynowanego planowania regionalnego. Jako wspólna wizja 
planowania przestrzennego służyć może Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań 2030 (patrz 3.3). W celu koordynacji planowania gmin oraz realizacji zaleceń planowania 
na poziomie kraju związkowego na obszarach częściowych, ważną rolę odgrywa w Saksonii 
planowanie regionalne. W Polsce siła regulacyjna planu regionalnego (Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa) jest znacznie słabsza.    

Punktem ciężkości planowania regionalnego powinno być zachowanie witalności i wzmocnienie 
funkcji zaopatrzeniowej małych i średnich miast dla mieszkańców miasta i okolicy. Istotna w związku 
z tym jest ochrona różnorodności funkcji centrów miast i okolicznych krajobrazów przed procesami 
suburbanizacji.  

Biorąc pod uwagę (ponad)regionalną i transgraniczną dostępność wspólnego dziedzictwa 
kulturowego istotna jest poprawa połączeń komunikacyjnych pomiędzy miastami i najbliżej 
położonymi aglomeracjami. Należą tu w szczególności połączenia publicznym transportem 
zbiorowym i regionalnym trasami rowerowymi, które zapewnić należy także transgranicznie 
w dobrej jakości i ilości. 

4.5 Wpisanie rekomendacji do istniejących regionalnych i lokalnych instrumentów 
strategicznych  

Istniejące dokumenty strategiczne dają różnorodne możliwości nawiązania do rekomendacji 
z projektu  REVIVAL! i silniejszego uwzględnienia aspektów dziedzictwa architektoniczno-
urbanistycznego w celu poprawy jakości życia w mieście i regionie.  

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020 

Jest to podstawowy dokument określający politykę Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
w sferze opieki nad zabytkami, dotyczący realizacji zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad 
dziedzictwem kulturowym i zarządzaniem zasobami zabytkowymi na Dolnym Śląsku. Program 
powstał w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
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Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa 
Oddziałem Terenowym we Wrocławiu. 

Głównym celem Programu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla wzmacniania tożsamości Dolnego Śląska. W dokumencie przyjęto, że dziedzictwo 
kulturowe jest zasobem umożliwiającym budowanie i utrwalenie wspólnej tożsamości oraz 
rozwijanie potencjału społecznego, co również zaznaczone zostało w projekcie REVIVAL!  

Zadania i działania wskazane do realizacji w Programie dotyczą m.in.: 

• poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
• systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości Dolnoślązaków, 
• budowania wiedzy o zabytkach  
• i efektywnego zarzadzania tymi zasobami. 

Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (Landesentwicklungsplan Sachsen)1 

Krajowy Plan Rozwoju 

Krajowy Plan Rozwoju jest kompleksową, ponadlokalną i interdyscyplinarną strategią planowania 
przestrzennego kraju związkowego w celu organizacji przestrzennego ładu i rozwoju Saksonii. 
Krajowy Plan Rozwoju określa cele i zasady planowania przestrzennego w oparciu o ocenę stanu 
przyrody i krajobrazu oraz rozwoju przestrzennego. W związku ze strategicznymi zaleceniami 
dotyczącymi rozwoju dziedzictwa kulturowego i jakości życia w małych i średnich miastach 
w niniejszym dokumencie, na szczególną uwagę zasługuje część Krajowego Planu Rozwoju dotycząca 
kultury i sportu: 

„Należy wspierać, zachować i rozwijać kulturalną różnorodność i kulturalne znaczenie Saksonii wraz 
z jej siecią placówek kulturalnych i zabytków, związanych z regionalnymi tradycjami kulturalnymi 
w miejscowościach centralnych i w terenie w jej historycznie powstałej różnorodności i funkcji 
wspierania tożsamości poprzez odpowiednie do zapotrzebowania, wydajne i możliwe 
do sfinansowania struktury.” (169) 

Plan Regionalny Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk (Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien)2   

Regionalny Związek Planistyczny Górne Łużyce-Dolny Śląsk jest jako organ odpowiedzialny za 
regionalne planowanie przestrzenne zobowiązany do sporządzenia planu regionalnego. Region 
planowania obejmuje powiaty Bautzen i Görlitz. Plan Regionalny sporządzany jest na ok. 10 lat. 
Najważniejsze cele Planu Regionalnego, korespondujące ze strategicznymi rekomendacjami 

                                                           
1 Krajowy Plan Rozwoju Saksonii (2013). URL: 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf (dostęp w dniu 
27.10.2020) 

2 Druga kompleksowa aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce-Dolny Śląsk 
(Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien) 
(2019). URL: https://www.rpv-oberlausitz-
niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c0600
49fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-
Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf (dostęp w dniu 27.10.2020) 

https://www.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP_2013.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
https://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=850&u=0&g=0&t=1603816957&hash=13c060049fdc2b29330d36e74e4446ed391f2259&file=/fileadmin/PDF-Dateien/Beteiligungsverfahren/Regionalplan/Anlage_5_-_Umweltbericht.pdf
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niniejszego dokumentu, dotyczą obszarów turystyki i rekreacji oraz obszaru ochrony krajobrazu 
kulturowego:  

„Naturalne i/lub powstałe w oparciu o walory kulturalne i historyczne obszary turystyczne położone 
w obrębie destynacji Górne Łużyce - Dolny Śląsk powinny być nadal rozwijane zgodnie 
z charakterystyką i możliwościami (por. uzasadnienie) danego regionu w ramach ustalonych 
sposobów zagospodarowania przestrzennego oraz trwałych powiązań tworzonych zgodnie z ich 
walorami krajobrazowymi i tematycznymi. Należy pogłębiać odpowiednią współpracę 
ponadregionalną szczególnie w zakresie powiązań pomiędzy turystyką miejską i wiejską. Należy 
zachować i rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną z uwzględnieniem cennych struktur 
urbanistycznych i typowych elementów architektury regionalnej. Inwestycje budowlane istotne pod 
względem planistycznym powinny zostać skoncentrowane na obszarach 
priorytetowych/zastrzeżonych „Rekreacja”, oraz miejscowości centralne i gminy o funkcji specjalnej 
Turystyka.”(41) 

„Obszary zastrzeżone Ochrony krajobrazu kulturowego winny być zachowane i rozwijane dla ochrony 
otoczenia charakterystycznych elementów wizerunku krajobrazu i historii osadnictwa oraz dla 
wypoczynku krajobrazowego.” (81) 

Strategia Rozwoju Sudety 2030  

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa 
dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski 
(NUTS 3). Dokument powstał przy zastosowaniu podejścia opartego na terytorializacji rozwoju. 
Koncepcja ta, zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ukierunkowana jest na 
budowę spójnosci terytorialnej w oparciu o specyfikę danego obszaru oraz wzmacnianie tożsamości 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W Strategii dużą rolę przywiązuje się do aspektu 
społecznego. Wizja, misja i cel główny, a także podporządkowane im cele strategiczne i operacyjne 
akcentują znaczenie poprawy jakości życia oraz ożywienie obszaru poprzez aktywizowanie 
społeczności lokalnych, zatrzymywanie  obecnych i przyciąganie nowych mieszkańców. Aby było to 
możliwe w dokumencie zwraca się również uwagę na ochronę zasobów i ich rewitalizację na 
płaszczyznie kulturowej, ekonomicznej i społecznej oraz na konieczność poprawy warunków życia, 
w tym ograniczenie wykluczenia społecznego oraz atrakcyjną ofertę mieszkaniową i kulturano-
rekreacyjną. Cele zawarte w Strategii są zgodnej z obszarem zagadnień rozpatrywanych w projekcie 
REVIVAL! 

Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030.3 

„Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją 
planistyczno-przestrzenną, określającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy 
Łużyckiej w 2030 roku. Dokument nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku został opracowany przez 
Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej) 

                                                           
3 Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej (2016): Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – Wizja 2030. URL: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-
content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf (dostęp w dniu 
26.10.2020). 

https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/wp-content/uploads/2018/09/Gemeinsames_Zukunftskonzept_2030_Download.pdf
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i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską 
a Niemcami.”4 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa5 

Strategia rozwoju Euroregionu Nysa 2014-2020 nakierowana jest na rozwój współpracy 
transgranicznej w tych dziedzinach, w których można oczekiwać największych pozytywnych 
oddziaływań na obszar pogranicza. Cele pokrywające się z rekomendacjami strategicznymi 
w niniejszym dokumencie wskazane są w następujących dziedzinach priorytetowych:   

• Kultura: Działanie E.1.1 Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (13) 

• Edukacja i wiedza: Działanie E.2.1 Rozwój współpracy w dziedzinie edukacji (13) 

5 Sytuacja wyjściowa i potrzeba działania w Żarach  

W ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu REVIVAL! - Rewitalizacja 
historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, przygotowano ocenę bieżącej sytuacji odnośnie 
historycznych centrów miast wraz ze strategicznymi rekomendacjami, które zostały opracowane 
głównie na podstawie wypowiedzi lokalnej społeczności uzyskanych podczas warsztatu (grupy 
fokusowej). Spotkanie to w Żarach miało miejsce 10 stycznia 2020 roku, a uczestniczyli w nim 
przedstawiciele samorządu, aktywiści i działacze lokalnych stowarzyszeń, przedstawiciele świata 
kultury, sportu i edukacji. Do opracowania rekomendacji strategicznych dla Żar posłużyły też 
informacje uzyskane od przedstawicieli samorządu podczas IV warsztatu partnerów projektu, który 
odbył się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen.  

5.1 Obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w jakość życia w mieście 

Warsztat grupy fokusowej pokazał, iż obecny wkład dziedzictwa architektonicznego w miejską jakość 
życia oceniany jest w Żarach jako stosunkowo niski. Główna przyczyną takiego stanu rzeczy są ciągle 
istniejące duże potrzeby rewitalizacji zabytkowych obiektów w historycznym centrum miasta. 
Pomimo starań i podejmowanych przez samorząd i mieszkańców działań, ciągle w przestrzeni Rynku 
i jego przyległości pozostaje wiele obiektów i miejsc wymagających natychmiastowej interwencji 
(szczególnie zamek i pałac), a których obecny fatalny wygląd i zaniedbanie negatywnie oddziałują 
na poczucie estetyki i dumy z historycznego centrum miasta. 

Nie można jednakże zapomnieć, iż w centrum Żar dokonano w ostatnich latach sporo bardzo 
udanych działań rewitalizacyjnych, porządkowych czy modernizacji. Obiekty poddane takim pracom 
pełnią poza tym często funkcje publiczne (muzeum, biblioteka, park miejski), przez co są dostępne dla 
wszystkich użytkowników miasta, a tym samym pozytywnienie wpływają na jakość życia jego 
mieszkańców.  

Sam Rynek przez lokalizację w jego obrębie wielu budynków użyteczności publicznej pełni w życiu 
mieszków bardzo istotną rolę. Jest miejscem załatwiania spraw urzędowych, zakupów, edukacji czy 

                                                           
4 https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/ 

5 Strategia rozwoju Euroregionu Nysa (2013). URL: https://www.euroregion-
neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf 
(dostęp dnia 27.10.2020) 

https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
https://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/euroregion/de-strategische-handlungsempfehlungen-2014-2020.pdf
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pracy. Na Rynku odbywają się też najważniejsze wydarzenia kulturalne, takie jak „lato 
z Telemannem”. Nie jest on niestety wystarczająco atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego 
czasu, korzystania z oferty gastronomicznej czy kulturalnej. W godzinach popołudniach życie 
społeczne na Rynku praktycznie zamiera.   

Stosunkowo niski wpływ dziedzictwa na jakość życia może wynikać w Żarach również z faktu, iż 
w obrębie Rynku nadal częściowo dopuszczony jest ruch kołowy. Dodatkowo przestrzeń tę zajmują 
wyznaczone miejsca parkingowe. Wyprowadzenie ruchu kołowego i stworzenie przestrzeni 
przyjaznej dla pieszych i rowerzystów miałoby by na pewno dodatkowy korzystny wpływ 
na swobodniejsze (i bezpieczniejsze) korzystanie z tej przestrzeni przez turystów i mieszkańców.   

Uczestnicy warsztatów zauważyli ponadto, iż sporą stratą dla miasta była likwidacja Wyższej Szkoły 
Tkackiej, ponieważ została w ten sposób przerwana tradycja tkacka. Wpłynęło to również na klimat 
w mieście, które straciło swój charakterystyczny profil. 

Pomimo podnoszonych w dyskusji podczas warsztatu fokusowego wielu problemów, można było 
zauważyć wśród jego uczestników, bardzo dużą świadomość dziedzictwa kulturowego i jego 
znaczenia dla poczucia przywiązania i jakości życia w mieście. Podkreślano, jak niebagatelne 
znaczenie, szczególnie w związku z trudną historią miasta (powojenne przesiedlenia), ma 
poszanowanie zastanego dziedzictwa kulturowego i jego swoista integracja z dziedzictwem 
przywiezionym przez nowych, powojennych mieszkańców.  

Co bardzo istotne, podczas dyskusji wielokrotnie podkreślono, że Żary są miastem, którego 
mieszkańcy wykazują się dużą przedsiębiorczością i kreatywnością. Wiele dużych firm działających 
w podmiejskiej strefie ekonomicznej prowadzonych jest przez lokalnych inwestorów. Ważne zatem, 
aby lokalni przedsiębiorcy chętniej nawiązywali do lokalnego dziedzictwa i tradycji.  

Podczas warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na mapie historycznego centrum miasta 
miejsc napawających dumą (zielony kolor) oraz miejsc posiadających potencjał, ale wymagających 
interwencji w postaci remontu, modernizacji lub zmiany funkcji (czerwony kolor). W wyniku dyskusji 
stwierdzono, iż zostaną wskazane jedynie te miejsca, gdzie interwencja w postaci remontu, 
rewitalizacji czy zmiany funkcji jest najbardziej potrzebna.  

Wskazano między innymi kompleks zamku Dewinów–Bibersteinów i pałacu Promnitzów wraz 
z podziemiami oraz dawnymi zabudowaniami folwarcznymi i stolarnią, zabudowania po dawnej 
Wyższej Szkole Tkackiej, zabytkowe kamienice, „Biały Dom”. Obiekty te mogłyby wejść w skład 
turystycznej trasy historycznej lub zacząć pełnić funkcje usługowe (np. hotel z zamku). 
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Ryc. 3. Rysunek wykonany podczas warsztatu w Żarach - plan historycznego centrum 
miasta z adnotacjami uczestników. 

 

Źródło: REVIVAL! 

5.2 Potrzeba działania 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zwrócono uwagę na różne potrzeby działań związanych 
z budowaniem świadomości o dziedzictwie kulturowym, a które mogą przełożyć się również 
na poprawę jakości życia w mieście. 

Jedną z głównych potrzeb zdefiniowanych w Żarach była potrzeba edukacji i popularyzacji wiedzy na 
temat dziedzictwa kulturowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zauważa się bowiem, że 
w programie edukacji powszechnej (szczególnie historii i sztuki) brakuje miejsca na wplatanie wątków 
o lokalnej historii, poruszających kwestie lokalnego dziedzictwa (materialnego i niematerialnego). 
Zdobycie wiedzy na ten temat ogranicza się własnych poszukiwań lub dodatkowych zajęć 
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oferowanych przez miejskie instytucje kultury, do których dostęp pomimo starań prowadzących 
i organizatorów, nie mają wszyscy młodzi mieszkańcy miasta.   

Potrzebę działania w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród 
mieszkańców Żar, dodatkowo uczestnicy spotkania potwierdzili stwierdzając, iż poczucie 
przynależności do miejsca to aspekt, który buduje się latami. Stąd potrzeba czasu i szerzenia wiedzy, 
aby takie przywiązanie zbudować, wzmocnić.  

Uczestnicy podkreślali dodatkowo, iż wśród mieszkańców słychać głosy, że za dużo uwagi poświęca 
się poniemieckiej historii miasta, a przecież Polacy w mieście funkcjonują już od ponad 70 lat i tej 
historii, temu dziedzictwu powinno poświęcać się więcej uwagi. Mało ludzi utożsamia się również 
z faktem, że Żary to stolica polskich Łużyc. Wśród mieszańców, szczególnie starszych, żywa jest wciąż 
tradycja i sentyment kresów wschodnich. Żary nazywane są nawet „małym Lwowem”. 

Uczestnicy warsztatów zauważyli również, iż sporym problemem dla Żar, miasta dla którego 
od zawsze niezwykle istotny był przemysł tkacki, była nie tylko likwidacja zakładów tkackich, ale 
również szkół zawodowych (Wyższa Szkoła Tkacka), kształcących nowe kadry dla takich 
przedsiębiorstw. Warto zatem czynić starania o przywrócenie tego tradycyjnego przemysłu lub 
chociaż jego upamiętnienie w przestrzeni miasta.   

Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na fakt, iż w historycznym centrum miasta nadal znajduje się 
sporo miejsc, które zasługują na uwagę i potrzebują rewitalizacji. Obiektem którego rewitalizacja 
powinna dotyczyć jako pierwszy jest zamek Dewinów-Bibersteinów oraz pałac Poromnitzów. Obiekty 
te ze względu na swoją niezwykłą historię, wartość architektoniczną, ale również centralne położenie, 
mogłyby stać się magnesem dla turystów. Uczestnikom spotkania zależałoby również na poprawie 
wyglądu i zagospodarowania podwórek kamienic w historycznej części miasta (przy ulicy Kościelnej, 
Traugutta, w okolicach Urzędu Pracy). Istotnym aspektem jest również wprowadzenie większej ilości 
skwerów z ławkami.  

Podczas dyskusji padło stwierdzenie, iż istnieje potrzeba zmian również w kwestii gospodarowania 
przestrzenią w mieście, szczególnie w jego centrum. Chodzi głównie o to, aby zacząć wykorzystywać 
dostępne działki na cele mieszkaniowe, tak aby przestrzeń ta „żyła”, zamiast zamieniać je w dzikie 
parkingi czy bazarki. Część działek, ze względu na swe korzystne położenie w historycznym centrum 
miasta, powinna zyskać nowe funkcje, jak np. tzw. ryneczek z butikami. Spory wpływ na podniesienie 
jakości życia w historycznym centrum miałoby również wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum 
miasta lub jego ograniczenie, a także wprowadzenie strefy płatnego parkowania i ograniczeń 
prędkości. Historyczne centrum Żar powinno stać się miejscem przyjaznym pieszym i rowerzystom 
(więcej stojaków na rowery). Bardziej rozwinięta powinna zostać również komunikacja miejska.  

Uczestnicy dyskusji wskazali, iż żareckie centrum historyczne nie jest atrakcyjnym miejscem 
do spędzania czasu w godzinach popołudniowych. Brakuje atrakcyjnej propozycji spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców i turystów. Jest to szczególne ważne teraz, kiedy planowany jest rozwój 
podmiejskiego centrum handlowego, który niewątpliwie swoją ofertą odciągnie jeszcze bardziej 
mieszkańców od Rynku. Uczestnicy spotkania podkreślili także konieczność inwestycji w mieście 
w obiekt kulturalny, który byłby miejscem różnego rodzaju aktywności artystycznej.  

Mieszkańcom Żar zależy, aby przybywający do miasta turyści pozostali w nim na dłużej. Żary powinny 
stać się miejscem, w którym warto zostać na kilkudniowy pobyt (np. aby zwiedzać okolicę). Dlatego 
też szczególnie ważne jest, aby w najbliższym czasie powstał w mieście obiekt hotelowy, który 
zapewniałby szeroki wachlarz usług na wysokim poziomie (np. organizacja konferencji, spotkań, 
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przyjęć, itp.). Obiektami idealnym na taką inwestycję wydają się być zamek i pałac zlokalizowane 
w centrum miasta.   

Kontynuowane powinny być również prace rewitalizacyjne prowadzone w historycznym centrum 
miasta. Jak zauważyli uczestnicy spotkania warsztatowego, pomimo mieszanej struktury własności 
budynków w historycznym centrum miasta udaje się przeprowadzić rewitalizację wspólnie 
z właścicielami budynków czy też wspólnotami mieszkańców. Mieszkańcy chętnie korzystają ze 
środków na remonty i modernizację obiektów oferowane przez samorząd miejski. Niestety nadal, 
sporo lokali usługowych stoi pustych, lub często zmienia najemców i funkcje.  

6 Rekomendacje strategiczne dla Żar 

Podczas dyskusji w grupie fokusowej zaproponowano wstępnie rozwiązania dla najbardziej istotnych 
problemów wynikających z potrzeb działania (rozdział 5.2.). Działania te mają na celu zwiększenie 
potencjału dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na jakość życia w Żarach. Propozycje rozwiązań 
można ująć w strategicznych rekomendacjach dotyczących wzmocnienia krajobrazu miejskiego 
(rozdział 4). 

Rozwój turystyki  

Żary posiadają znaczny potencjał turystyczny, który opiera się na dziedzictwie kulturowym samego 
miasta oraz na atrakcyjnej przyrodniczo jego najbliższej okolicy (Dolina Bobru, Dolina Nysy Łuzyckiej, 
Bory Dolnośląskie, Wzniesienia Żarskie, Dolina Pogórze Kaczawskie). W związku z tym niezwykle 
istotne jest powiązanie ze sobą tych dwóch aspektów, tak aby stworzyć spójną i atrakcyjna ofertę 
turystyczną dla tego obszaru. Taka kompleksowa oferta pozwoli zachęcić do przyjazdu i pozostaniu 
na kilka dni szerszą grupę turystów zainteresowanych zarówno aktywnym spędzaniem wolnego czasu 
na łonie przyrody jak i turystyką miejską.  

Jednym z pożądanych kierunków rozwoju turystyki w Żarach jest niewątpliwie tak zwana turystyka 
sentymentalna. W tym przypadku oferta turystyczna miasta powinna zostać przygotowana z myślą 
o osobach, które same lub ich przodkowie urodzili się i/ lub mieszkali w Żarach. Warto rozważyć 
na przykład przygotowanie specjalnej trasy turystycznej z najważniejszymi zabytkami miasta, trasy 
pokazującej codzienne życie mieszkańców (miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce spędzania 
wolnego czasu itp.), czy trasy śladami najwybitniejszych obywateli przedwojennego miasta.  

Tak sprofilowane oferty warto wzbogacić elementami turystyki muzealnej, sakralnej, industrialnej 
(tkactwo), festiwalowej (wydarzenia wokół Telemanna) czy kulinarnej. 

Rewitalizacja rynku oraz zabytków 

Według wypowiedzi uczestników grupy fokusowej oraz informacji przekazanych przez administrację 
miasta, główną bolączką Żar jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji historycznego Rynku. 
W związku z koniecznością renowacji zabytkowej tkanki budowlanej na Rynku i w całym centrum 
miasta wymagane jest wypracowania modelu współpracy na linii samorząd – właściciele 
zabytkowych budynków, który posłuży sprawnemu i efektywnemu przeprowadzaniu remontów czy 
modernizacji. Niezwykle ważne jest także wypracowania systemu partycypacji w kosztach takich 
działań. Po stornie samorządu powinno leżeć również zorganizowanie wsparcia formalno-prawnego 
dla właścicieli zabytków w procesie ubiegania się o dofinansowanie, czy pozwolenia 
na przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.  
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Z punktu widzenia ożywienia i wzrostu popularności Rynku jako miejsca do spędzania czasu wolnego 
są odbywające się na nim wydarzenia kulturalne. Jak dotąd wysiłek organizacyjny w zakresie takich 
działań spoczywał w dużej mierze na administracji miasta, stąd istnieje potrzeba silnego włączenia 
lokalnych aktywistów i mieszkańców w ich organizację. Pożądana jest również silniejsza aktywizacja 
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w korzystanie z rynku, z korzyścią dla podniesienia 
świadomości i większego uznania jego potencjału. 

Aby wzmocnić codzienną użyteczność rynku jako miejsca przebywania i komunikowania się, 
konieczne jest wprowadzenie odpowiednich mebli miejskich, likwidacji barier architektonicznych oraz 
wprowadzenie estetycznych elementów w postaci tablic informacyjnych. Niebagatelne znaczenie 
miałoby również całkowite wyprowadzenie ruchu kołowego z Rynku.  

Rozwój i przekazywanie wiedzy kulturowej i historycznej 

Edukacja o lokalnym dziedzictwie i historii pozwoliłaby nie tylko poznać historię miasta i jego zabytki, 
ale także uwrażliwić i zbudować tzw. lokalną tożsamość wśród tej grupy mieszkańców. Jak już 
wielokrotnie udowodniono, dzieci i młodzież są najlepszymi „ambasadorami” wiedzy, którą 
przekazują dalej w rodzinie, wśród znajomych i rówieśników. Zaszczepienie w najmłodszym 
pokoleniu zainteresowania lokalnym dziedzictwem, historią i tradycjami niewątpliwie wpłynęłoby 
również na powstanie owego pokolenia społeczników i aktywistów, którym dobro miasta będzie 
leżało na sercu. To wszystko przyczyni się natomiast dalszego kultywowania lokalnych tradycji.  

Taka edukacja mogłaby odbywać się poprzez zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w postaci 
aktywizujących warsztatów i wykładów, czy lekcji muzealnych. Dodatkowo należy zachęcać dzieci 
i młodzież do uczestniczenia i współtworzenia cyklicznych imprez kulturalnych, które odbywają się 
mieście.  

Formą edukacji i popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie jest również aktywizowanie 
obywatelskiego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Takie działanie ma też 
pozytywny wpływ na wzmocnienie więzi lokalnych i społecznej spójności w mieście. Należy zatem 
badać i przekazywać lokalne narracje i tradycje. Niezwykle istotna wydaje się być z tego partycypacja 
mieszkańców w ważnych dla miasta decyzjach dotyczących jego rozwoju, nie tylko 
infrastrukturalnego, ale również kulturalnego i gospodarczego  

Edukacja o lokalnej historii i dziedzictwie w Żarach mogłaby tez odbywać w ramach funkcjonowania 
Łużyckiej Szkoły Wyższej, kształcącej na poziomie wyższym głownie lokalną młodzieży. Choć sam 
obiekt szkoły zlokalizowany jest poza historycznym, centrum miasta, mógłby stać się miejscem 
aktywności i inicjatyw społecznych na potrzeby miasta i regionu. Obecność tego typu placówki 
w mieście wielkości Żar jest fenomenem w skali kraju.  

Rozwój komunikacji miejskiej 

Dla rozwoju miasta niezwykle istotne jest również podniesienie jakości publicznej komunikacji 
miejskiej, zarówno pod względem częstotliwości kursowania autobusów jak i liczby połączeń. Ważne 
jest również połączenie komunikacyjne oddalonych od centrum osiedli celem ożywienia środowiska 
oraz integracji mieszkańców.  

Oprócz komunikacji autobusowej należy zadbać o rozwój bezpiecznych dróg rowerowych oraz ciągów 
pieszych. Szczególnie istotne jest zadbanie o przejścia dla pieszych i rowerzystów w ciągu dróg 
o dużej intensywności ruchu samochodowego i pod wiaduktami. 
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W Żarach niezwykle istotne byłoby również całkowite wyprowadzenie ruchu kołowego z Rynku 
i stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pieszych i rowerzystów. Miałoby to na pewno dodatkowy 
korzystny wpływ na swobodniejsze (i bezpieczniejsze) korzystanie z tej przestrzeni przez turystów 
i mieszkańców.   

Wykorzystanie potencjału gospodarczego 

W mieście, a w szczególności w historycznym centrum należy promować rozwój działalności 
usługowej. Szczególnie pożądane wydaje się być wspieranie rozwoju działalności handlowej 
skierowanej na sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych, usług gastronomicznych i hotelarskich.  

Ważnym instrumentem wsparcia oferowanego przez administrację miasta powinno być doradztwo 
dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Żarach oraz współpraca z już 
działającymi podmiotami. Preferowane działania w tym zakresie to szkolenia i warsztaty, pomoc we 
wprowadzenia na rynek usług i produktów lokalnych, wsparcie rzemiosła i rękodzielnictwa, usług 
turystycznych, sprzedaży produktów i usług specyficznych dla obszaru, kultywowanie tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła. Jednym z ważniejszych działań wspierających mogłoby stać się również 
doradztwo w kwestii dostępu i ubiegania się o zewnętrzne środki (unijne czy krajowe) 
na prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej.  

Dziedzictwo kulturowe jakim dysponują Żary wraz z jego wysokim potencjałem gospodarczym 
powinno stać się magnesem dla nowych mieszkańców. Marketing miejski Żar powinien szczególnie 
podkreślać endogeniczny potencjał miasta, oparty na jakości przestrzeni i jego zasobach społeczno-
kulturowych. Aspekty te są niezwykle ważne szczególnie dla młodego pokolenia, którego modele 
życia, pracy i konsumpcji zmieniły się w ostatnich latach znacząco - życie w małym, zwartym 
społecznie i przestrzennie mieście, bez korków, hałasu i smogu, staje się atrakcyjne. Ogromna 
ekspansja pracy mobilnej w wielu branżach od początku pandemii koronowej wiosną 2020 roku może 
oznaczać boom dla peryferyjnych małych i średnich miast. Ważne jest jednak, aby nie przegapić tego 
trendu i pozycjonować się jako marka dla potencjalnych mieszkańców. Dziedzictwo architektoniczne 
miasta, w połączeniu z niższymi niż w metropoliach kosztami utrzymania i cenami nieruchomości, 
a także przestrzenią dostępną do realizacji własnych marzeń i pomysłów, może stanowić główny 
argument dla osiedlania się w Żarach. 

7 Wdrażanie rekomendacji w Żarach 

7.1 Adresaci i cele rekomendacji strategicznych 

Strategiczne rekomendacje REVIVAL! dla miasta Żary stanowią jedną z kilku podstaw koncepcji 
rozwoju miasta w postaci zbioru pomysłów. 

Rekomendacje strategiczne skierowane są przede wszystkim do samorządowców i administracji 
miasta. Treść skierowana jest również do mieszkańców i reprezentujących ich rad miejskich, 
do wszystkich osób zaangażowanych w lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, takich 
jak planiści, architekci i władze, a także do regionalnych uniwersytetów oraz ich nauczycieli 
i studentów. 

Rekomendacje mogą posłużyć również lokalnym działaczom społecznym i aktywistom w prowadzeniu 
ich działalności i nadawaniu kierunków ich działań. Rekomendacje skierowane są również 
do przedsiębiorców, szczególnie tych których profil działalności powiązany jest z dziedzictwem 
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(tkactwem) czy których działalność ma miejsce w historycznym centrum miasta (restauratorzy, 
księgarze, sprzedawcy pamiątek i rękodzieła).  

7.2 Integracja rekomendacji z istniejącymi lokalnymi dokumentami strategicznymi  

Wypracowane podczas działań podejmowanych w projekcie REVIVAL! rekomendacje strategiczne dla 
miasta Żary powinny zostać uwzględnianie w procesie aktualizacji lub tworzenia nowych 
dokumentów strategicznych dla miasta. Ważne, aby przy opracowywaniu koncepcji rozwoju miasta 
dziedzictwo historyczne było jego filarem. Uczestnicy grupy fokusowej wyraźnie wyrazili życzenie, aby 
tożsamość miasta i jego historyczne ślady zostały zachowane również w toku działań rozwojowych. 
Ponadto podkreślono ogromne znaczenie ścisłego zaangażowania mieszkańców w procesy 
planowania i prowadzenia rozwoju miasta w oparciu o lokalne potrzeby.  

Podczas IV warsztatów partnerów projektu, które odbyły się 3 grudnia 2019 roku w Bautzen, 
przedstawiciele miasta Żary przekazali informacje o najważniejszych dokumentach dotyczących 
rozwoju i ochrony dziedzictwa historycznego w mieście.  

Program Rozwoju Gminy Żary o Statusie Miejskim na lata 2016-2023 

Program Rozwoju Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016-2023 jest kluczowym elementem 
planowania rozwoju lokalnego, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków 
rozwoju miasta. Opracowanie Programu rozwoju gminy wynika nie tylko z uwarunkowań prawnych, 
jakie określa Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ale również z konieczności określenia 
podstawowych kierunków działań strategicznych, których celem jest osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju gminy. Program Rozwoju Gminy Żary o statusie miejskim składa się z trzech zasadniczych 
części. Pierwsza to diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Żary o statusie miejskim, która 
wskazuje uwarunkowania rozwoju społecznego i gospodarczego miasta, a także bariery jego 
osiągnięcia. Kolejnym elementem Programu jest część kierunkowa, zawierająca system celów 
i priorytetów strategicznych, którym podporządkowano konkretne działania strategiczne. W dalszej 
części Programu ustalono zasady wdrażania i monitorowania założeń strategii w oparciu o posiadane 
zasoby miasta, takie jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki 
finansowe. Dokument Programu Rozwoju Gminy Żary o statusie miejskim poddano konsultacjom 
społecznym, w których udział wzięli przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele jednostek 
i podmiotów mających znaczący wpływ na życie społeczno-gospodarcze miasta. Efektem konsultacji 
jest wspólne wypracowanie i określenie najważniejszych celów i działań strategicznych, które 
przyniosą najkorzystniejsze zmiany dla miasta i jego mieszkańców. Program Rozwoju Gminy Żary 
o statusie miejskim jest narzędziem polityki rozwoju lokalnego miasta Żary w oparciu o własne środki 
finansowe, jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym również środków Unii 
Europejskiej. 

Program Rewitalizacji dla Gminy Żary o Statusie Miejskim na lata 2016-2022 
Program Rewitalizacji dla Gminy Żary o Statusie Miejskim na lata 2016-2022 pokazuje jak w założonej 
perspektywie kilku lat rozwiązać istniejące w przestrzeni problemy miasta i społeczności lokalnej lub 
je zminimalizować.  

Program wychodzi od dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji w Żarach, w trzech podstawowych 
sferach funkcjonowania miasta: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Wynikiem 
przeprowadzenia diagnozy jest delimitacja obszaru zdegradowanego, czyli takiego obszaru, 
na którym zdiagnozowano stan kryzysowy, który występuje wtedy, gdy oprócz występowania 
nagromadzenia negatywnych zjawisk społecznych współwystępują problemy w co najmniej jednej 
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z następujących sfer: gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej. 
Analiza wyżej wymienionych sfer uzupełniona została podstawowymi informacjami o mieście. 

Program ten zawierać również część kierunkowa, w której nakreślono wizję stanu 
po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych, najważniejsze cele rewitalizacji oraz dokładny katalog 
projektów rewitalizacyjnych. W dokumencie określono również system monitoringu i ewaluacji.  

Prace nad przygotowaniem programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte zostały 
o współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów 
rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami, czy organizacjami pozarządowymi. 
Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji stanowi podstawę 
całego procesu rewitalizacji. 
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