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Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym referacie są dwie 
najważniejsze przestrzenie publiczne w Raciborzu: Plac Długosza  oraz ulica 
Długa.  

Planowana rewitalizacja raciborskiej starówki ujawniła istotne dylematy 
dotyczące przyszłego kształtu przestrzeni w obrębie zabytkowego centrum: 

• Kod genetyczny zabytkowej zabudowy starówki (która została zniszczona)  
i jego siła versus współczesne ekonomiczne, demograficzne i kulturowe 
uwarunkowania kształtowania przestrzeni (Plac Długosza). 

• Konflikt społecznych oczekiwań wobec pasmowej przestrzeni publicznej  
a prawnymi i ekonomicznymi możliwościami określonymi  
w programie rewitalizacji (ulica Długa). 

 







 Plac Długosza 



Rys. 2. Północna część Placu Długosza przed II 

wojną światową 
Rys. 3. Plac Marcellusa przed II wojną światową 

Rys. 4. Północna część Placu Długosza 

współcześnie 

Rys. 5. Południowa część Placu Długosza 

współcześnie; w głębi baszta więzienna 



Zachodnia pierzeja Placu Długosza 
współcześnie 



Wschodnia pierzeja Placu Długosza 
współcześnie 



Władze już w roku 2004 zdecydowały się 
sprzedać teren placu prywatnemu 
inwestorowi, który byłby skłonny zbudować 
galerię handlową. Jej celem miało być 
ożywienie śródmieścia,  
a szczególnie przylegających kwartałów.  
Cena wywoławcza w przetargu wynosiła 16 
mln zł. Do dziś teren nie znalazł nabywcy.  

 



Plac Długosza w obecnym kształcie istnieje w miejskiej przestrzeni już od 
70 lat.  
Dla przeważającej większości mieszkańców plac „ZAWSZE TAK WYGLĄDAŁ”. 
Jednak ta sama większość twierdzi, że z placem „COŚ TRZEBA ZROBIĆ”.  



A   Nowa zabudowa respektująca 

przedwojenny układ urbanistyczny 

B   Wprowadzenie nowych osi 

porządkujących nowy układ urbanistyczny 







D   Próba ograniczenia powierzchni placu 

poprzez utworzenie południowej pierzei 

C  Nowa zabudowa częściowo 

wykorzystująca fundamenty zburzonych 

budynków 







 ulica Długa 







Ocena ulicy Długiej przez mieszkańców  
i postulaty dotyczące jej rewitalizacji 

Zalety ulicy w oczach mieszkańców: 

- duża wartość historyczna i sentymentalna 

- dwupoziomowość  

Najczęściej wskazywane wady: 

- niska estetyka przestrzeni, elewacji budynków 

- brak „serca ulicy” i niesatysfakcjonujące zamknięcie osi kompozycyjnej od strony 
zachodniej 

- kolizja „piesi – rowerzyści” 

- nieatrakcyjna zieleń i mała architektura 

- brak enklaw rekreacyjnych 

- słabe oświetlenie w nocy i brak nocnej iluminacji 

- niesatysfakcjonująca oferta handlowo-usługowa  

 

 



…postulaty 

- uatrakcyjnienie oferty handlowej i gastronomicznej: konieczne 
wprowadzenie małych butików proponujących oryginalną ofertę 

- wygenerowanie miejskiej scenografii wykorzystującej najnowsze  
technologie a we fragmentach jedynie eksponowanie wartościowych 
historycznie obiektów 

- stworzenie przestrzeni będącej kulminacją ulicy oferującej największą liczbę 
atrakcji 

- inkorporacja przestrzeni przylegających do ulicy, wytworzenie przestrzeni 
półpublicznych 

- wprowadzenie współczesnych mebli miejskich, gadżetów i oświetlenia 

- Modernizacja dwupoziomowości 

- WZOREM DLA ULICY DŁUGIEJ W RACIBORZU POWINNA BYĆ  

 



Wzorem dla raciborskiej ulicy 
Długiej  miałaby być ulica Stodolnia 
w Ostrawie… 





Wnioski 
1. Plac Długosza 
W przypadku przekształceń przestrzeni największe znaczenie dla decyzji 
projektowych i inwestycyjnych ma splot czynników otoczenia miasta. 
Są to uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne  
i demograficzne. To właśnie one mają największe znaczenie dla decyzji  
o przyszłym kształcie przestrzeni. Dlatego też przykład Raciborza dobrze  
ilustruje problemy, które towarzyszą procesom rewitalizacyjnym w miastach 
średniej wielkości.  
2. Ulica Długa 
W zakresie organizacji przestrzeni ulicy aspiracje mieszkańców zderzają się  
z lokalnymi warunkami prawnymi (własnościowymi). Dążenia do teatralizacji 
ulicy i jej pełnej komercjalizacji natomiast są źródłem konfliktów i impasu  
uniemożliwiającego osiągnięcie konsensusu dotyczącego funkcji ulicy.  


