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Trwające od lat 60. XX wieku w Europie Zachodniej, a od 90. w Polsce procesy restrukturyzacji 

obiektów poprzemysłowych i innych, należą obecnie do jednych z najważniejszych zjawisk 

gospodarczych, przekształcających funkcjonalną przestrzeń miast i starych okręgów przemysłowych. 

W naszym kraju ich efekty widoczne są najbardziej na Górnym Śląsku i w przemysłowej Łodzi. Górny 

Śląsk, będący największym w Polsce skupieniem tradycyjnego przemysłu górniczego, hutniczego, 

maszynowego czy chemicznego, zmienia już od prawie 30 lat swój profil gospodarczy, restrukturyzuje 

przemysł i znacznie go unowocześnia. Wiąże się z tym zamykanie starych obiektów poprzemysłowych, 

które poddawane są rewitalizacji i najczęściej zyskują nowe funkcje społeczno - gospodarcze. Procesowi 

temu poddawane są też inne obiekty oraz duże nieraz przestrzenie, które uległy dewastacji i zniszczeniu, 

a którym przywraca się dawne wartości historyczno - architektoniczne. 

W pracy główną uwagę poświęcono zdiagnozowaniu, istniejących na Górnym Śląsku, różnym 

rodzajom obiektów poprzemysłowych i innych poddawanych tutaj rewitalizacji. Określono też możliwe 

kierunki ich zagospodarowania i przystosowania  do nowych funkcji. Podane zostały przykłady różnych 

efektów rewitalizacji obiektów, spotykanych na terenie GOP takich jak: kopalnie, huty, fabryki, obiekty 

przemysłu maszynowego, a także nieużytki poprzemysłowe. W pracy wskazano również na 

najważniejsze rezultaty zrealizowanych już projektów, które zmieniają strukturę funkcjonalną Górnego 

Śląska i kształtują jego nowe oblicze społeczno - gospodarcze. Wśród nich bardzo ważnym kierunkiem 

przekształceń tego obszaru przemysłowego jest turystyka, czyniąca ten region najważniejszym w Polsce 

skupieniem obiektów dokumentujących dawne tradycje przemysłowe, kulturowe i cywilizacyjne, 

pokazujące jego unikalne, nie tylko w skali kraju, ale i Europy cechy.


