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Abstract 

One of the less known problems in settlement geography is the issue of so-called degrad-
ed and restituted towns. This lack of reconnaissance, however, is perhaps less the result of the 
towns’ scarcity than their specificity of being ‘awarded’ or ‘deprived of’ an urban label by means 
of strictly socio-political actions. Degraded and restituted towns, hence, are spatial units made 
‘rural’ or ‘urban’ instantaneously, irrespective of their de facto state along what is widely consid-
ered a gradual path of (de)urbanization. Instead, they become compartmentalized into two con-
structed spatial categories that have survived the onslaught of material transformations and 
philosophical repositioning. 

While ‘rural’ and ‘urban’ are conceptual binaries that certainly need to be treated with 
caution, their cultural salience may cause tangible consequences within national administrative 
systems that abide by a formalized rural-urban distinction. This issue becomes particularly 
important for settlements that clearly transcend any imagined rural-urban divide, i.e. those, 
whose material and immaterial characteristics seem counterfactual to their assigned category.  
It is also crucial in formal practices designed to avert such counterfactualities, but whose ran-
domness of approach more creates confusion than helps straighten out a historical concoction. 
Both processes, nonetheless, lend ‘urbanity’ and ‘rurality’ a resonance of objectivity that justifies 
their use as guides for a host of developmental endeavors, despite subverting a much more intri-
cate reality. Degraded and restituted towns are direct derivatives of this. 

Drawing on the above-mentioned irreconcilabilities, the aim of this book is to present 
and scrutinize degraded and restituted towns through the example of Poland, where these towns 
occupy a special niche. For one, Poland, due to its chequered and variegated history, is home to a 
conspicuously large number of degraded (828) and restituted (240) towns; for another, Poland’s 
relentlessness of formalizing ‘urbanity’ as a category of statistical, political and cultural guidance 
has a direct bearing on the lives of the towns’ residents. 

Realizing the intricacy of degraded and restituted towns in the face of commonplace ru-
ral-urban ideations, the editors and the 17 contributing Authors of this book have made an effort 
to capture the towns’ complexity with special foci on their shrouded origins, developmental 
specificities and incurred problems. Owing to the involvement of researchers from different 
scientific disciplines and subdisciplines, the undertaken project has helped elucidate the prob-
lem from multiple perspectives: spatial, social, demographic, economic, environmental, histori-
cal, architectural, cultural, legal and philosophical. Allocated into 17 chapters, not only have the 
presented interpretations allowed for a first interdisciplinary synthesis on the topic, but they 
also helped outline some prospective directions for future research. Moreover, collecting mate-
rials of such diversity into an amalgamated whole has helped identify specific discourses that 
enwrap the concept of “urbanity” when seen through its oscillations within formal contexts, and 
to which degraded and restituted towns serve as expendable game pieces.  

By combining knowledge arrived at through epistemologically different approaches, the 
incremental contribution of this book as a whole could be summarized in two attainments: 
a) extending theoretical frameworks used to study degraded and restituted towns in terms of

definition, conceptualization and assessment of predispositions for future development on
account of their spatial, legal, socio-economic and historical characteristics;

b) initiating an anticipated discussion on a number of important and current topics related to
the practices of degradation and restitution that have not received adequate attention, e.g.,
the urbanity-vs.-rurality paradox, the changeability of human settlement forms vs. the con-
sequences of rigid spatial categorizations; the role of various actors in shaping the socio-
economic reality under the guise of an ossified binary; or identifying spatio-conceptual con-
flicts as future challenges for local, regional and national policy.

Keywords: degraded towns, restituted towns, urbanity, rurality, formalization, Poland. 
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Abstrakt 

Jednym z oryginalnych problemów badawczych osadnictwa jest zagadnienie miast 
zdegradowanych i restytuowanych. Oryginalność nie wynika jednak w tym przypadku 
z jego unikatowości, lecz z interpretacji rzeczywistości według kryterium formalnoprawne-
go. Miasta zdegradowane i restytuowane to bowiem te ośrodki, które w określonym czasie 
straciły lub odzyskały swój miejski status. Innymi słowy przestały być lub ponownie zaczę-
ły być zaliczane do tej grupy miejscowości, dla której wg nomenklatury prawno-
administracyjnej przyjęto termin – „miasto”. 

Przyjęcie tylko takiego kryterium w naturalny sposób powoduje rozdźwięk tam, 
gdzie decyzje o degradacji lub restytucji statusu miejskiego były lub są ustanawiane na 
wyrost względem kryteriów ekonomicznego, demograficznego czy przestrzennego. Z inne-
go punktu widzenia złożoność koncepcji „miasto” i „wieś” została tu dodatkowo skompli-
kowana nierzadką arbitralnością decyzji urzędniczych, co miało nie tylko znaczenie for-
malne, ale w sposób oczywisty wpływało i wpływać może na realne możliwości rozwoju 
miast zdegradowanych i restytuowanych. 

Celem prezentowanej książki jest przybliżenie zagadnienia miast zdegradowanych  
i restytuowanych na obszarze Polski, gdzie problem ten ma wymiar szczególny. Po pierw-
sze, miast takich jest relatywnie dużo (odpowiednio 828 i 240). Po drugie, Polska jest jed-
nym z nielicznych krajów europejskich, gdzie kryterium formalnoprawne ma tak wielkie 
znaczenie. Autorzy książki starali się naświetlić ten problem, nawiązując do takich ogólnych 
kwestii jak geneza miast zdegradowanych i restytuowanych, specyfika ich rozwoju i prze-
mian oraz problemy przed jakimi stoją. Wymienione kwestie dzięki zaangażowaniu bada-
czy reprezentujących różne subdyscypliny naukowe zaprezentowano wielowątkowo. W 17 
częściach książki omówiono tytułowe zagadnienia zarówno od strony przestrzennej, jak i 
społecznej, demograficznej, ekonomicznej, przyrodniczej, historycznej, architektonicznej, 
kulturowej, prawnej czy semantycznej. Taki sposób interpretacji pozwolił nie tylko na do-
konanie częściowej syntezy tego zagadnienia. Stanowił również ważny atrybut w określe-
niu wyzwań przed jakimi stoją badacze zajmujący się tą tematyką. Ważnym zadaniem 
książki była również analiza dyskursu okalającego pojęcia „miasto” i „miejskość” w kontek-
ście ich formalnoprawnych uwarunkowań. 

Autorzy rozdziałów zaprezentowali nie tylko określony fragment wiedzy i wyjaśnień 
dotyczących miast zdegradowanych i restytuowanych, ale także poprzez mniej lub bardziej 
wyeksponowane poglądy, wnieśli pewien wkład w: 
a) rozwinięcie teoretycznych ram pojęcia miasta zdegradowanego i restytuowanego

w zakresie ich definiowania, możliwości rozwojowych, czy w końcu różnych typologii
i podziałów uwypuklających ich różnorodność pod względem przestrzennym, formal-
noprawnym, społeczno-ekonomicznym czy historycznym; 

b) podjęcie oczekiwanej dyskusji na wiele ważnych i aktualnych tematów, takich jak:
„miejskość a wiejskość”, zmienność osadnictwa i jej konsekwencje, rola różnych grup
interesariuszy w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i przestrzennej
czy konflikt przestrzenny jako wyzwanie dla polityki miejskiej i regionalnej.

Słowa kluczowe: miasta zdegradowane, miasta restytuowane, miejskość, wiejskość, for-
malnoprawność, Polska. 
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Cultural aspects of urban restitution in Poland 

Ewa Dawidejt-Drobek, Wiesław Drobek  

This chapter focuses on two aspects of towns: morphological and social. 
Within the first dimension (urbs), the subjects of analysis are: the town plan 
and architecture (including monuments), as well codes of value enclosed in the 
material carriers of memory. The analysis of the second dimension (civis) co-
vers both human actions and their underlying mental sphere, i.e. values de-
clared by the animators, implementers and recipients involved in the process 
of restitution of town charter of degraded towns. The proposed analysis is nar-
rowed to towns restituted between 1990 and 2015. 

We depart from the concept of cultural memory (as elaborated by Jan 
Assmann), including various types of publications (also tourist guide books) 
and websites of local authorities and cultural associations, which we treat as 
special instructions. Two main hypotheses are verified. Firstly, a necessary 
condition for restitution seems to be the interplay between the two aforemen-
tioned aspects (morphological and social). Secondly, in regard to territories 
attached to Poland after 1945 (so-called Regained Lands), restitution is condi-
tioned by specific factors: the different cultural memories and identities of the 
resettled residents. 

An important factor for initiating restitution today is cultural heritage. 
The majority of the researched towns (50 out of 74) obtained urban status as 
early as between the 13th and 16th centuries. The functions the towns per-
formed over the centuries are reflected in their spatial and architectural traits. 
An important reification of these is the town center, which serves today as the 
main stimulus for identity building. We analyze towns, which have retained 
their small-town urban layouts, and towns, whose layouts have succumbed to 
significant transformations. We conclude that the initiative for restitution en-
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tails an increased care for the monuments and the urban fabric at large, while 
successful restitution is helpful to implement more large-scale solutions. 

While initiating restitution, also important is the identity of place and its 
residents. In towns domiciled by a sedentary population, the awareness of a 
degraded town’s urban cultural identity lingers in the collective memory and is 
passed on from one generation to another. On the other hand, within the Re-
gained Lands, the inhabitants began developing consciousness for the identity 
of their place during the process of taking root in it. 

Local associations often act as initiators behind the project of restitution. 
Their actions focus on getting to know the local heritage and raising awareness 
about it amongst the local communities. Restitution is considered a form of 
ennoblement, as an increase of value, and – indirectly – an increase of the resi-
dents’ self-esteem. Urban status comes across as a value, which is worthy of 
pursuing, while successful restitution is contemplated in the context of in-
creased opportunities and possibilities of development. Indeed, restitution 
oftentimes unleashes integrative and activating forces within the local com-
munities. 

Restitution is often accompanied by the establishing of new material car-
riers of cultural memory within the public space. To these belong plaques, 
commemorating restitution itself, but also the town’s long duration, former 
status and glorious history. These bearers have a supportive effect for the for-
mation of local identity amongst the residents, but they also contribute to  
a specific tourist gaze, i.e. one of a more attractive place. This in turn is im-
portant, given that many towns-to-be see the development of tourism as  
a means of future development. 

We conclude that restitution of urban status is often the effect of the in-
terplay between two aspects of urban identity – urbs and civis. In cases of com-
patibility between these two aspects, central authorities have many times 
waived the formal demographic criterion (in cases, where it has been insuffi-
cient). We submit that restitution enriches local cultural memory. In terms of 
new additions, this is particularly true of towns which saw a total replacement 
of their population. This, in turn, points to the fact that the energy unleashed in 
the process of initiating restitution does not decrease after having obtaining it, 
but finds expression in various culture-forming activities in a broader sense. 
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Kulturowe aspekty restytucji praw miejskich w Polsce 

Ewa Dawidejt-Drobek, Wiesław Drobek  

Wprowadzenie 

W całym okresie powojennym (do 2015 r. włącznie) prawa miejskie od-
zyskało 128 ośrodków, w tym 32 miejscowości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, 
przy czym w ciągu pierwszych 39 lat (do 1983 r.) było to odpowiednio 40 i 14 
miejscowości. Nasilenie restytucji praw miejskich nastąpiło po 1984 r. W la-
tach 1984–1989 było to odpowiednio 14 i 7 miejscowości, a w ciągu następ-
nych 25 lat odpowiednio 74 i 11. 

Prezentowana analiza dotyczy lat 1990–2015. Aspiracje lokalnych śro-
dowisk, także te dotyczące restytucji praw miejskich, miały wcześniej małe 
znaczenie dla władz centralnych, ze względu na narzucony Polsce system rzą-
dów. Do przełomu ustrojowego 1989 r. zadaniem rad narodowych, traktowa-
nych jako terenowe organy władzy i administracji państwowej, miało być za-
pewnienie „powszechnego udziału mieszkańców miast i wsi we współdziałaniu  
i współodpowiedzialności za sprawy kraju” (Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r.). 
Właśnie sprawy kraju – rozumiane jako rozwój gospodarki socjalistycznej – 
wydają się być ważną przesłanką także nadania lub restytucji praw miejskich 
w latach 1945–1989. W odniesieniu do tzw. Ziem Odzyskanych zdecydowana 
większość podjętych w tamtym okresie decyzji o przywróceniu praw miejskich 
wpisuje się w realizowaną wówczas koncepcję uprzemysłowienia. Prawa miej-
skie odzyskały bowiem głównie te miejscowości, które stały się znaczącymi 
ośrodkami na mapie gospodarczej Polski: Police, Brzeg Dolny, Przemków, Iło-
wa, Leśna, Polkowice, Zawidów, Nowogród Bobrzański. Fakt, że niektóre z nich 
posiadały historyczną zabudowę, zapewne nie był brany pod uwagę. Część 
miejscowości odzyskała przed 1989 r. prawa miejskie ze względów stricte kul-
turowych, czyli m.in. posiadania zabytkowego układu urbanistycznego, ilości  
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i jakości zabytków oraz znaczenia w dziejach narodu i państwa polskiego. Nie-
rzadko zresztą te czynniki zazębiały się, jako że łatwiej było uzyskać środki na 
odbudowę zniszczonych zabytków, gdy wykazało się ich związek z polskością. 
Świadczy o tym np. argumentacja, dzięki której odbudowano w latach 40. XX w. 
katedrę we Fromborku (Mazur 2000, s. 149). Nie negujemy bynajmniej aspira-
cji i aktywności lokalnych środowisk, sami sięgamy zresztą po przykłady  
z wcześniejszego okresu, zwłaszcza z lat 1984–1989. Uważamy jednak,  
że w odniesieniu do tamtych lat należałoby zastosować inne metody badawcze, 
m.in. przeanalizować dokumenty archiwalne. 

Założenia metodologiczne 

Punktem wyjścia jest teza, że „miasto jako pewien typ złożonej przestrzeni 
(fizycznej, urbanistycznej, architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej, men-
talnej itd.) ma w całości charakter kulturowy” (Rewers 2005, s. 90). W polu na-
szych zainteresowań znajduje się zarówno architektoniczno-urbanistyczny, jak 
i społeczny aspekt miasta. W odniesieniu do wymiaru urbs (mury) ważny dla 
nas jest zarówno stan faktyczny, czyli fizjonomia miasta – zachowany układ 
urbanistyczno-architektoniczny, w tym zabytki, jak i kody pozwalające odczy-
tać wartości zawarte w materialnych nośnikach pamięci kulturowej. W opra-
cowaniu stosujemy siatkę pojęciową – pamięć kulturowa, specjalne instrukcje, 
skarbnicy pamięci – wypracowaną przez J. Assmanna (2008). 

Analizując wymiar civis, uwzględniamy zarówno sferę praxis – konkretne 
działania, jak i mentalną, ściślej – wartości deklarowane przez animatorów, 
realizatorów i odbiorców starań o restytucję praw miejskich. Opieramy się na 
naszej znajomości fizjonomii krajobrazu kulturowego części restytuowanych 
miast, sięgając po sporządzoną przez nas dokumentację fotograficzną, oraz na 
publicznie dostępnych specjalnych instrukcjach pamięci kulturowej, czyli róż-
nego typu wydawnictwach oraz materiałach zamieszczonych na stronach in-
ternetowych poszczególnych urzędów miast i gmin oraz stowarzyszeń. Jako 
ważne źródło wiedzy o pamięci kulturowej traktujemy przewodniki turystycz-
ne, będące zarówno „narzędziem kultury historycznej, jak i jej świadectwem” 
(Cetwiński 2008, s. 124). 

Chcemy zweryfikować tezy, że niezbędnym warunkiem restytucji praw 
miejskich jest współgranie, wzajemne sprzężenie obu wymiarów miasta – 
miejskości przestrzeni i miejskiej mentalności/aspiracji jego mieszkańców 
oraz – że ze względu na inną pamięć kulturową i tożsamość mieszkańców – 
można mówić o pewnej swoistości procesu restytucji praw miejskich w przy-
padku ziem, które dopiero w 1945 r. weszły w granice Polski, zwłaszcza w od-
niesieniu do tych miejscowości, gdzie dokonała się prawie całkowita wymiana 
ludności. 
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Dziedzictwo historyczno-kulturowe 

Dziedzictwo historyczno-kulturowe stanowi ważny czynnik w staraniach  
o restytucję praw miejskich, jako że do wniosku dołącza się rys historyczny 
danej miejscowości lub gminy oraz informacje o zabytkach architektonicznych, 
kulturowych i wyznaniowych (Szmytkie 2014). 

W grupie miast, którym w latach 1990–2015 przywrócono prawa miej-
skie, genezę: 
– XIII-wieczną miało 6 ośrodków (Koprzywnica, Prusice, Krzanowice, Woj-

nicz, Nowe Brzesko, Wolbórz); 
– XIV-wieczną miało 19 ośrodków (Kunów, Bieruń, Kamieńsk, Pilica, Drobin, 

Torzym, Miłakowo, Miłomłyn, Małogoszcz, Pasym, Ciężkowice, Czchów, 
Tarczyn, Bobowa, Brzostek, Kołaczyce, Pruchnik, Chocz, Stopnica); 

– XV-wieczną miało 14 ośrodków (Bieżuń, Działoszyn, Piaski, Tykocin, Wą-
chock, Bodzentyn, Korfantów, Osiek, Skępe, Tyszowce, Rzgów, Przecław, 
Czyżew, Dobrzyca); 

– XVI-wieczną miało 11 ośrodków (Kleszczele, Krasnobród, Miasteczko Ślą-
skie, Sośnicowice, Prószków, Narol, Zakliczyn, Daleszyce, Krynki, Łaszczów, 
Zaklików); 

– XVII-wieczną miały 3 ośrodki (Obrzycko, Nowy Wiśnicz, Modliborzyce); 
– XVIII-wieczną miało 10 ośrodków (Frampol, Myszyniec, Annopol, Suchowo-

la, Piotrków Kujawski, Kosów Lacki, Nekla, Ryglice, Boguchwała, Szczucin); 
– XIX-wieczną miały 3 ośrodki (Alwernia, Lubniewice, Radłów); 
– XX-wieczną miało 8 ośrodków (Lędziny, Rydułtowy, Wojkowice, Imielin, 

Pszów, Radlin, Radzionków, Dziwnów). 
Wśród miejscowości, które po 1989 r. odzyskały prawa miejskie, są mia-

sta lokowane przez: 
– władców Polski (np. Nowe Brzesko – założone przez księcia Bolesława 

Wstydliwego, Ciężkowice, którym prawa miejskie nadał Kazimierz Wielki, 
Kamieńsk, który stał się miastem „z woli królowej Elżbiety” – jak można 
przeczytać na oficjalnej stronie Gminy Kamieńsk [1]; 

– dworzan królewskich (w przypadku Bobowej przywilej lokacyjny dla Pawła 
Benedyka wydała w 1339 r. królowa Jadwiga, Zaklików założony został  
w 1565 r. przez Stanisława Zaklika, dworzanina króla Zygmunta Augusta – 
por. Stańkowski 2011, s. 51); 

– obcych władców – począwszy od wielkich mistrzów i komturów Zakonu 
Krzyżackiego (Miłakowo w 1323 r., Miłomłyn w 1335 r., Pasym w 1386 r.), 
przez królów czeskich (np. Krzanowice, które otrzymały je od Przemysła 
Ottokara II w 1265 r.), cesarza rzymsko-niemieckiego z rodu Habsburgów 
(np. Prószków w 1560 r. od Ferdynanda I), po rząd pruski (Torzym  
w 1762 r.). 
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Niektóre restytuowane miasta były niegdyś siedzibami kasztelanii (No-
we Brzesko), krzyżackiego urzędu administracyjno-fiskalnego (Miłakowo), 
rezydowali w nich ewangeliccy biskupi Pomezanii (Miłomłyn). Kunów stano-
wił w XVII w. ośrodek administracyjny dla części dóbr biskupów krakowskich. 
Wiele miast, jak Pruchnik czy Wojnicz, było ośrodkami rzemieślniczo-handlo-
wymi. Są też takie, które „nie stanowiły nigdy [...] ważniejszego ośrodka poli-
tycznego czy gospodarczego”, jak Sośnicowice czy Młynary – położone na 
skrzyżowaniu „dróg drugorzędnych i lokalnych” i nie mające nigdy możliwości 
rozwoju ze względu na bliskość znaczniejszych ośrodków miejskich (Kowalski 
1969, s. 296–297; [2]). Z kolei położenie sprzyjało rozwojowi innych. Torzym 
pełnił od XIX w. funkcję rekreacyjnego zaplecza dla uprzemysłowionych 
ośrodków wschodnich Niemiec i stał się miejscowością uzdrowiskową. Funk-
cje miast ulegały nierzadko zmianie na przestrzeni wieków.  

I tak, np. Pasym, stanowiący w średniowieczu ważny ośrodek handlowo-
rzemieślniczy, był tak bogatym miastem, że odkupił w 1615 r. zamek krzyżacki 
wraz z grodem, następnie stał się w XVIII w. siedzibą garnizonu (1735–1801), 
a po pierwszej wojnie światowej – ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym 
[3]. 

Funkcje miejscowości mają podstawowe znaczenie dla kształtowania 
charakteru ośrodka. Znajdują one swoje odbicie w układzie przestrzennym  
i architektonicznym miejscowości, jako przykłady wskazać możemy Zakliczyn 
(fot. 1A) i Miasteczko Śląskie (fot. 1B). Architekturę uważa się za „precyzyjny 
barometr” stosunków społeczno-ekonomicznych, przy czym oprócz funkcji 
użytkowych budowle mogą pełnić również funkcje symbolizowania (Sumień 
1992, s. 19–21), realizując ważne w danym czasie paradygmaty kulturowe. 
Tożsamość i charakter przestrzeni miejskiej, w którą mieszkańcy wpisywali  
w ciągu dziejów swoje „wierzenia, historię i pragnienia”, budują różne elemen-
ty: „Ulica i plac, ogród i park, pojedynczy budynek i monument, posąg i fontanna, 
wieża i łuk, pamiątkowa tablica i efemeryczna konstrukcja” (Maderuelo 2010,  
s. 362). Zwłaszcza centrum miast uważane jest za „wielką księgę historii i cza-
su” (Wallis 1979, s. 14), ma ono bowiem „bardzo wiele wyrazistych wizualnie 
symboli. Co ważniejsze, samo jest symbolem” (Tuan 1987, s. 216). 

Za cechy wskazujące na miejskość ośrodka uważa się posiadanie rynku  
z przyległymi (zazwyczaj zwartymi) blokami zabudowy, wielokondygnacyjną 
zabudowę wzdłuż ulic i bloki podmiejskie (Adamczewska-Wejchert, Wejchert 
1986; Drobek 1999). W miejscowościach o średniowiecznej lokacji dostrzec 
można (mniej lub bardziej zatarte) historyczne rozplanowanie centrum. Kla-
syczny małomiasteczkowy układ urbanistyczny (rynek z pierzejami, uliczki 
wychodzące z rynku, zabudowa wyższa niż jednokondygnacyjna) mają na Ślą-
sku m.in.: Bieruń, Korfantów (fot. 1C), Sośnicowice (fot. 1D), Prószków i Prusi-
ce; w innych regionach np.: Modliborzyce (fot. 2A), Pilica, Ciężkowice, Alwer 
nia, Drobin, Tykocin, Czchów i Zaklików. W dużej części restytuowanych miast 
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w Polsce układ urbanistyczny jest jednak słabiej zachowany niż w niektórych 
byłych miastach śląskich posiadających obecnie status wsi (Drobek 2000). 
Charakter zabudowanego pierzejami rynku jako miejsca centralnego miejsco-
wości został mniej lub bardziej zatarty np. w Kleszczelach, Krasnobrodzie, My-
szyńcu, Nekli, Osieku czy Zalewie. Niektóre miasteczka mają natomiast zupeł-
nie swoisty, wynikający z oryginalności założenia miejskiego, układ urbani-
styczny: np. Frampol (fot. 2B), Krynki czy Lipsk.  

Wśród cech morfologicznych w staraniach o restytucję praw miejskich 
ważna jest – oprócz miejskości układu i charakteru zabudowy – także liczba  
i jakość obiektów zabytkowych. W miastach stanowiących przedmiot naszej 
analizy jest stosunkowo mało obiektów z dawnych wieków. W nielicznych re-
stytuowanych miastach zachowały się (zwykle niewielkie) pozostałości daw-
nych fortyfikacji, w postaci fragmentów średniowiecznych murów obronnych 
(np. w Pasymiu, Miłomłynie, Miłakowie) czy bastionów wokół zamku (jak  
w Nowym Wiśniczu). 

Ratusz, uważany za symbol miejskości ośrodka, znajduje się tylko w czę-
ści restytuowanych miast. Czasami pochodzi on z okresu lokacji, jak np.  

 
Fot. 1. Miasta restytuowane w Polsce 

A – Zakliczyn; B – Miasteczko Śląskie; C – Rynek w Korfantowie; D – Rynek w Sośnicowicach. 
Autor: W. Drobek. 
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w Obrzycku (XVII w.). Inne zaś są kolejną budowlą pełniącą te funkcje, jak np. 
w Narolu czy w Pasymiu, gdzie ratusz wybudowano w XIX w., na miejscu spa-
lonego pod koniec XVI w. Pochodzący z XVII w. ratusz w Nowym Wiśniczu zo-
stał nadbudowany w XIX w. Ratusz w Prusicach przebudowano w pierwszej 
połowie XX w., a także współcześnie, w związku z realizacją projektu „Turysty-
ka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ra-
tusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej” 
[4]. Rewitalizacji poddano także ratusz w Zakliczynie, zmieniając nie tylko 
układ wnętrz, ale także wygląd zewnętrzny. 

Zabudowa rynków i okolicznych ulic pochodzi z różnych okresów, np.  
w Prószkowie (fot. 2C) kamieniczki przy rynku przebudowane zostały w XVII  
i XVIII w., w Czchowie i Skępem zachowały się przyrynkowe domy z XVIII–XIX 
w., w Korfantowie, Obrzycku, Frampolu, Prusicach z XIX w. W części miast 
znajdują się XIX-wieczne zespoły urbanistyczno-przemysłowe, jak np. w Ku-
nowie czy Miasteczku Śląskim. W miejscowościach, których substancja mate-

 
Fot. 2. Rynki miast restytuowanych 

A – Rynek w Modliborzycach; B – Rynek we Frampolu;  
C – Rynek w Prószkowie; D – Rynek w Miłakowie. 

Autor: W. Drobek. 
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rialna uległa dużym zniszczeniom w czasie drugiej wojny światowej, np.  
na Warmii – w Miłakowie (fot. 2D) czy Zalewie, zabudowa jest współczesna. 

Kolejne zmiany fizjonomii krajobrazu wiązały się z wyborem tradycji.  
Na tzw. Ziemiach Odzyskanych prowadzano „odprusaczanie architektury” 
(Rewski 1949). Znaczna część nowych mieszkańców za „własne” zabytki uwa-
żała jedynie te o proweniencji piastowskiej. Wiele obiektów, także nieznisz-
czonych, rozebrano w celu pozyskania cegły na odbudowę Warszawy (Ryma-
szewski 1992). Doszły do tego zniszczenia i dewastacje poczynione przez no-
wych mieszkańców, którzy w przeważającej większości mieli niewiele kontak-
tów z infrastrukturą miejską i nie identyfikowali się ze swoim nowym (często 
uważanym jedynie za tymczasowe) miejscem zamieszkania (por. Jacher 1998; 
Mach 1998; Liżewska 2000). Podać można przykład Korfantowa, gdzie w la-
tach 40. XX w. rozebrano budynki szkół parafialnych i kościół ewangelicki,  
w rozległy plac zmieniono dwa środkowe bloki zabudowy miejskiej, rynek 
pozbawiono nawierzchni utwardzonej, a XVII-wieczny (rozbudowany w XIX 
w.) pałac w wyniku szabru i pożaru stał się ruiną (Drobek 1993; Tomczyk, 
Miążek 2009). 

Liczne obiekty popadały w ruinę również z tego powodu, że w biednym, 
zniszczonym wojną kraju brak było wystarczających środków na konserwację 
zabytków (Rymaszewski 1995). Dopiero w latach 1957–1965 odrestaurowano 
zdewastowaną w czasie drugiej wojny światowej dawną synagogę w Modlibo-
rzycach i umieszczono tam Gminny Ośrodek Kultury [5]. Pałac w Korfantowie 
odbudowano w latach 60. XX w., lokalizując tam najpierw Szkołę Rachunkowo-
ści Rolnej, a następnie Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjno-
Ortopedyczny, przekształcony potem w Opolskie Centrum Rehabilitacji (Tom-
czyk, Miążek 2009). W Przecławiu renesansowy zamek z początków XVI w. 
(przebudowany w latach 1870–1882), ogołocony ze zbiorów podczas wojen 
światowych, trzykrotnie płonął w latach 1945–1970 i dopiero w latach 1975–
1988 poddany został pracom rewaloryzacyjnym [6]. W Pieniężnie, które prawa 
miejskie odzyskało 1 stycznia 1973 r., odgruzowywanie zamku kapituły war-
mińskiej podjęto dopiero w 1977 r., w latach 80. przystąpiono zaś do rekon-
strukcji Starego Miasta i ratusza. Wspomnieć jednak należy, że jeszcze na prze-
łomie XX i XXI w. w centrum miasteczka był pusty plac (Liżewska 2000), a od-
budowa Ratusza trwała jeszcze w 2014 r. 

Z dawnego układu architektonicznego wielu miejscowości zachowało się 
niewiele, zazwyczaj obiekty o charakterze sakralnym. W przypadku części 
miejscowości, które w latach 1990–2015 odzyskały prawa miejskie, ich zabytki 
ze względu na swoją rangę znajdują się od dawna na kartach przewodników 
turystycznych po Polsce (Bajcar 1971). Wymienić tu należy m.in.: słynne opac-
two cystersów w Wąchocku (fot. 3A); gotycko-barokowy kościół i przebudo-
wany zamek z 1610 r. w Pilicy; gotycki kościół z połowy XV w. oraz ruiny zam-
ku biskupów krakowskich z XIV stulecia w Bodzentynie; wczesnobarokowy 
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kościół i ratusz z tego okresu, nadbudowany w XIX w., otoczony fortyfikacjami 
bastionowymi okazały zamek przebudowany na wczesnobarokową rezyden-
cję, klasztor Karmelitów z XVII w., cmentarz żydowski z XVII–XIX w. w Nowym 
Wiśniczu; synagogę z XVII–XVIII w. i XVIII-wieczny klasztor w Tykocinie; baro-
kowy zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. w Wolborzu; późnobarokowy ko-
ściół z 1714–1728 r. w Obrzycku; XVIII-wieczny pałac i park w Narolu; kościół 
z XV w. w Prusicach. 

Inne zabytki wskazywano od lat jako godne uwagi w publikacjach tury-
styczno-krajoznawczych dotyczących poszczególnych regionów. W Myszyńcu 
była to największa świątynia północno-wschodniego Mazowsza – gotycki trój-
nawowy kościół (Wycieczki..., 1989). W Lubniewicach uwadze turystów pole-
cano kilka domów z przełomu XVIII i XIX w., kościół gotycki z XV w. z wyposa-
żeniem z XVII i XVIII w. i z neogotycką wolno stojącą wieżą z 1882 r. oraz pałac 
z 1793 r., przebudowany w końcu XIX w., park krajobrazowy z początku XIX w., 
a także monumentalny zamek z wysoką wieżą wybudowany w 1909 r. (Ku-
charski 1989). W Pasymiu do cennych obiektów zaliczono: kościół o charakte-

 
Fot. 3. Zabytkowa zabudowa miast restytuowanych 

A – Klasztor w Wąchocku; B – Dziedziniec pałacu w Prószkowie;  
C – Rynek w Chełmsku Śląskim; D – Domy tkaczy w Chełmsku Śląskim. 

Autor: W. Drobek. 
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rze obronnym z XIV w., kościół rzymskokatolicki z lat 70. XIX w. i wieżę ciśnień 
z lat 1910–1911; w Miłomłynie z kolei – pozostałości dawnych murów miej-
skich i fragmenty fundamentów zamku krzyżackiego w murach kościoła  
z 1901 r.; w Młynarach – kościół z gotyckimi murami i bogatym barokowym 
wystrojem wnętrza, a w Zalewie – fragmenty fortyfikacji, m.in. basztę, gotycki 
kościół z pierwszej połowy XIV w., przebudowany w XIX stuleciu (Kowalski 
1969). W innym przewodniku opisano kościół w Krzanowicach stanowiący 
przykład zgodnego połączenia renesansu i baroku (Ziemia…, 1958). W Korfan-
towie jako godny uwagi polecany był zespół pałacowy z oficyną i dawną bramą 
wjazdową (z początku XVII w, przebudowany w XVIII i drugiej połowie XIX w.), 
kościół z drugiej połowy XVIII w., zabytkowe domy z pierwszej połowy XIX 
stulecia, a w Prószkowie renesansowy zamek z połowy XVI w., barokowy ko-
ściół ze śladami starszego kościoła w dolnych partiach, jednopiętrowe kamie-
niczki przy rynku przebudowane w XVII i XVIII w. (fot. 3B) – (Bałłaban i in. 
1967). 

Omówiono też (Matuszczyk i in. 1991) najważniejsze zabytki Bobowej 
(gotycki kościół parafialny z XIV w., kościół cmentarny z drugiej połowy XV w., 
ślady wałów i fosy oraz zarysy bastei); Ciężkowic (parterowe podcieniowe 
domy w rynku z XVIII i XIX w. i ratusz z 1836 r., neogotycki kościół z 1901–
1902 r.); Czchowa (okazałą kamienną basztę z przełomu XII i XIII w., kamienny 
gotycki kościół z fragmentami romańskimi w przyziemiu, z barokową kaplicą  
i neogotycką ścianą szczytową fasady, wewnątrz którego znajduje się gotycka 
polichromia z ok. 1380 r. i dwa renesansowe pomniki nagrobne, a w rynku 
parterowe podcieniowe domy z przełomu XVIII i XIX w.); Zakliczyna (renesan-
sowa kaplica i wybudowany przy niej w latach 1738–1768 barokowy jedno-
nawowy kościół, klasycystyczny ratusz z przełomu XVIII i XIX w., a w pobliżu 
miasteczka kościół i klasztor Reformatów z lat 1641–1650); Szczucina (baro-
kowy kościół z 1680 r., przebudowany w 1873 i 1905 r.). Za cenne obiekty 
uznano w Narolu zespół pałacowy z 1770–1781 r., klasycystyczny kościół  
z 1790–1804 r., ratusz z XIX w.; a w Pruchniku murowany kościół z okresu 
gotyku, przebudowany w 1684 r., dawny szpital dla ubogich z XVII w., drew-
niane domy z XVIII i XIX w., z których większość została przebudowana lub 
rozbudowana w początkach XX w. (Kłos 1988). Do zwiedzania polecano  
w Brzostku klasycystyczny kościół z 1816 r., z późnorenesansowym ołtarzem 
bocznym z 1600 r.; a w Kołaczycach kilka murowanych i drewnianych domów 
z XIX w., kościół parafialny z 1903–1906 r. z późnobarokowymi i rokokowymi 
ołtarzami bocznymi (Krygowski 1967). Jako atrakcje turystyczne Roztocza 
wyszczególniano m.in. w Krasnobrodzie barokowy kościół z lat 1690–1699, 
zespół klasztoru Dominikanów z początku XVIII w., pałac z XVII w., wielokrot-
nie przebudowywany, murowaną kapliczkę z XIX w.; a w Józefowie – ratusz  
z 1755 r., wielokrotnie przebudowywany, który zatracił wiele cech stylowych, 
neobarokowy kościoł z 1866 r. z wyposażeniem z poprzedniego kościoła baro-
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kowego oraz mury synagogi z końca XVIII w., zniszczonej w czasie drugiej woj-
ny światowej (Wójcikowski, Paczyński 1986). 

W wielu restytuowanych miasteczkach, np. w Działoszynie, Korfantowie, 
Kunowie, Nowogrodzie Bobrzańskim czy Ożarowie, stare struktury urbani-
styczne współwystępują ze współczesną zabudową mieszkaniowo-usługową. 
Chełmsko Śląskie, nie posiadające współcześnie praw miejskich, zachowało z 
kolei „swoisty genius loci, przypominając przywoływane przez architektów wizje 
»idealnego, małego miasteczka«” (Murzyn, Gwosdz [2002], s. 4). W Chełmsku 
Śląskim znajduje się kwadratowy rynek, którego północna i w znacznej części 
południowa pierzeja zabudowane są zabytkowymi kamienicami z podcieniami 
(fot. 3C), oraz interesujący architektonicznie kościół. Odbudowano także XVII-
wieczne domy tkaczy (zniszczone pożarem w 1957 r.) (fot. 3D). 

W związku z planowanymi staraniami o restytucję praw miejskich  
w wielu miejscowościach wzrosła dbałość o tkankę miejską. Na przykład  
w Korfantowie odnowiono centrum. Na środku rynku założono skwer, który 
obsadzono krzewami i drzewami iglastymi, następnie odrestaurowano zabyt-
kową remizę strażacką. W Bobowej przebudowano rynek. W Wojniczu usta-
wiono w 1996 r. na plantach granitowy głaz z tablicą upamiętniającą ratusz 
spalony w 1831 r. 

Kreowanie pewnych fragmentów przestrzeni jako wizytówek miasta, 
podejmowanie decyzji o odbudowie czy konserwacji określonych obiektów ma 
wymiar aksjologiczny, wiąże się z wyborem określonych wartości – estetycz-
nych lub historyczno-kulturowych. Obiekty włączane w obręb społecznej  
i historycznej świadomości odbiorców stają się znakami pamięci kulturowej, 
wskazującymi punkty godne uwagi (Assmann 2008). Odbudowa ratusza  
w Pieniężnie (fot. 4A), odrestaurowanie zabytkowej remizy strażackiej w Kor-
fantowie (fot. 4B) czy przeprowadzona w Prusicach rewitalizacja przywracają-
ca „dawny wygląd Rynku”, by centrum miasta wyglądało „jak przed wojną” [7] 
są wyrazem przemian dokonujących się w pamięci kulturowej i nastawieniu 
nowych mieszkańców do spuścizny kulturowej z okresu obcej przynależności 
państwowej. 

Oprócz przestrzeni będącej „trwałą pamięcią społeczeństwa” ważna jest 
także przestrzeń aktualnie wytwarzana (Jałowiecki 1991, s. 57). W przypadku 
Torzymia, zasiedlonego po drugiej wojnie światowej przez nowych mieszkań-
ców, których znaczna część zajęła się rolnictwem, dopiero wprowadzone  
w latach 80. zmiany funkcji i przestrzeni miasta (utworzenie Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego) rozbudziły aspiracje mieszkańców i władz dotyczą-
ce formalnego umiastowienia. Ostatecznie pierwsza kadencja „samorządu wy-
branego w pierwszych demokratycznych wyborach” zwieńczona została odzy-
skaniem praw miejskich (Szczepaniak i in. 2014, s. 3, 66). Dobitnym świadec-
twem dumy z osiągniętego prestiżu jest zamieszczony w publikacji podpis pod 
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zdjęciem: „Dworzec w Torzymiu na trasie kolejowej Paryż – Moskwa” (Szczepa-
niak i in. 2014, s. 15). 

Restytuowane miasta dbają o stan swojej przestrzeni. Na przykład Bie-
ruń dokonał w latach 2004–2005 renowacji rynku. Wojnicz w 2007 r. wyre-
montował płytę rynku, podobnie stało się w pobliskim Radłowie. W Ciężkowi-
cach zakończono w 2012 r. generalny remont zabytkowego ratusza i odnowio-
no płytę rynku „dla potrzeb promocji i dziedzictwa kulturowego” [8]. W Prusi-
cach w ramach prac rewitalizacyjnych w centrum miasta prowadzono w latach 
2011–2014 remont i przebudowę ratusza oraz płyty rynku, przywracając 
dawny jego wygląd [9]. 

Status miejski sprzyja rozwiązaniom architektonicznym o większym 
rozmachu. To kolejny kulturowy aspekt restytucji praw miejskich, znajdujący 
swoje odzwierciedlenie w kreowanym współcześnie krajobrazie. W Korfanto-
wie wybudowano w latach 1996–1997 w pobliżu pałacu nowoczesne obiekty 
fizjoterapii Opolskiego Centrum Rehabilitacji (fot. 4C), a w latach 2002–2005  
w nowej części miasta – nowoczesną halę sportową wraz z towarzyszącymi 

 
Fot. 4. Obiekty publiczne i instytucjonalne w miastach restytuowanych 

A – Ratusz w Pieniężnie; B – Zabytkowa remiza w Korfantowie;  
C – Obiekty fizjoterapii w Korfantowie; D – Hotel „Arkas” w Prószkowie. 

Autorzy: fot. 4A, 4D – W. Drobek; fot. 4B, 4C – E. Dawidejt-Drobek. 
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urządzeniami. W centrum Prószkowa, ale w pewnym oddaleniu od zabytkowej 
zabudowy, wzniesiono okazały hotel „Arkas”, stosując nowoczesne i bardzo 
„miejskie” w swym charakterze rozwiązania architektoniczne z użyciem wiel-
kich tafli szkła (fot. 4D).  

Pamięć kulturowa i tożsamość mieszkańców 

Wśród czynników podejmowania starań o odzyskanie praw miejskich 
istotną rolę odgrywa postrzeganie swojej miejscowości jako miasta. W ośrod-
kach z zasiedziałą ludnością świadomość tożsamości kulturowej miejscowości 
jako dawnego miasta funkcjonuje w pamięci zbiorowej, przekazywana z poko-
lenia na pokolenie. Tezę tę potwierdzają wypowiedzi np. mieszkańców Zakli-
kowa, który stracił prawa miejskie w 1870 r.: „ojcowie i dziadowie czuli się 
mieszczanami. Mieszkańcy zawsze żyli tutaj ze świadomością, że mieszkają  
w miasteczku. Jako chłopiec pamiętam, że mama mówiła: »Idziemy do miasta«, 
mimo że Zaklików takich praw nie miał” [10]. Można założyć, że także w innych 
miejscowościach, które utraciły wówczas ukazem carskim prawa miejskie  
i odzyskiwały je od lat 90. XX w., nie zatarła się w świadomości społecznej pa-
mięć o miejskości murów i mieszkańców. Pierwszym z takich ośrodków w ana-
lizowanym okresie był Kunów, który odzyskał prawa miejskie w 1990 r.. Ko-
lejnymi były: Myszyniec, Piaski, Frampol, Bieżuń, Działoszyn, Kamieńsk, Pilica, 
Wąchock, Drobin, Osiek, Bodzentyn, Krasnobród, Annopol, Małogoszcz, Skępe, 
Piotrków Kujawski, Kosów Lacki, Tyszowce, Koprzywnica, Tarczyn, Rzgów, 
Daleszyce, Łaszczów, Czyżew, Nowe Brzesko, Wolbórz, Modliborzyce, Zakli-
ków, Chocz i Stopnica. 

Natomiast tam, gdzie przerwana została ciągłość istnienia społeczności 
lokalnych, świadomość tożsamości miejsca nowi mieszkańcy zaczęli odkrywać 
po latach, w miarę zakorzeniania się. Z taką sytuacją mamy do czynienia na 
ziemiach włączonych w 1945 r. do Polski, gdzie nierzadko – w wyniku ucieczek 
i wysiedleń Niemców oraz napływu Polaków z różnych regionów Rzeczypo-
spolitej – dokonała się prawie całkowita wymiana ludności. Więzi nowych 
mieszkańców z miastem, w którym zamieszkali, rzadko budowano w drodze 
kształtowania dumy z dawnej pozycji nowego miejsca zamieszkania. Ta strate-
gia czynienia swoimi obcych krajobrazów kulturowych stosowana była – choć 
nie zawsze, o czym świadczy przykład dolnośląskiego Lubomierza (Mach 
1998) – w przypadku miejscowości, w których pozostały liczne materialne 
ślady dawnej świetności. 

Podejmując zabiegi25 o odzyskanie praw miejskich, wnioskodawcy pre-
zentują je w kategoriach sprawiedliwości dziejowej – jako odwołanie aktów 

                                                             
25 Czasami kilkukrotne, np. Bodzentyn ubiegał się aż 7 razy – Kaczyński, Olszewski 1995; Krzanowice trzy 

razy – [12]. 
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bezprawia władz carskich lub komunistycznych. Burmistrz Modliborzyc Piotr 
Rogoża stwierdził, że: „Odzyskanie praw miejskich jest przede wszystkim odda-
niem hołdu naszym przodkom, którzy odważnie walczyli w kolejnych powsta-
niach. Z tego powodu prawa te utraciliśmy” [11]. Rada Gminy Korfantów 9 maja 
1992 r. pisała do Rady Ministrów, iż pozytywna decyzja „będzie wyrazem spra-
wiedliwości dziejowej wolnego i demokratycznego państwa polskiego, przekre-
ślając bezprawną decyzję władz komunistycznych” (Drobek, Dawidejt-
Jastrzębska 2011, s. 83–84). Władze Krzanowic zwracają uwagę, że znalazły się 
po drugiej wojnie światowej w rejestrze gmin wiejskich, chociaż nigdy oficjal-
nie nie zostały pozbawione praw miejskich [12]. 

U podstaw zwieńczonych sukcesem starań lokalnych władz i społeczno-
ści dziewięciu byłych miast na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim o od-
zyskanie własnej podmiotowości i istnienie jako samodzielne miasto legły za-
pewne zarówno czynniki kulturowe (inna mentalność, silne poczucie tożsamo-
ści lokalnej), jak i nadzieje na zmniejszenie skali problemów zaistniałych  
w związku z restrukturyzacją górnictwa. Dotyczy to jednostek zarówno o dłu-
gim statusie miejskim, jak Bieruń (prawa miejskie w latach 1387–1743 i 1865–
1975) czy Miasteczko Śląskie (prawa miejskie od 1561 r., z przerwami), jak  
i tych, które prawa miejskie uzyskały co prawda w latach 50. czy 60. XX w., lecz 
posiadały długą własną podmiotowość jako ośrodki niemiejskie o funkcji 
przemysłowej. Wśród nich należy wymienić Rydułtowy, Pszów, Radlin, Woj-
kowice, Radzionków, Lędziny i Imielin. W przypadku tych miejscowości nie 
chodziło o awans do rangi miasta. Miastami (ściślej: częściami miast) były bo-
wiem już wcześniej – wówczas, gdy włączano je w połowie lat 70. XX w. do 
Wodzisławia Śląskiego, Będzina, Bytomia, Tychów czy Mysłowic. 

Sukcesu w staraniach o odzyskanie praw miejskich nie da się odnieść bez 
szerokiego poparcia ze strony lokalnej społeczności. Przykład Chełmska Ślą-
skiego, gdzie do tej idei nie udało się Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Chełm-
ska pozyskać mieszkańców, powojennych przybyszów z różnych regionów 
Polski, pokazuje, że warunkiem koniecznym jest wykształcenie poczucia dumy 
z własnej małej ojczyzny (Murzyn, Gwosdz [2002], s. 17). Nic w tym względzie 
nie zmieniło się tam po kilkunastu latach, jak dowiedzieliśmy się w lipcu 2014 
r. podczas naszego rekonesansu po Dolnym Śląsku od Adama Antasa, właści-
ciela firmy „Lniana Chata u Apostoła”. 

Diametralnie odmienna sytuacja ma miejsce w Stanisławowie – byłym 
mieście, a obecnie wsi gminnej na Mazowszu. Lokalna społeczność tej miej-
scowości podziela przekonanie, że „Stanisławów – mimo odebrania mu praw 
miejskich – pozostał miastem” i że jego mieszkańcy to „zawsze mieszczanie”,  
co wyrażano explicite podczas obchodów rocznicy otrzymania praw miejskich. 
Fakt ten, mający miejsce 485 lat wcześniej, upamiętniono specjalną tablicą  
w kościele (Zdanowicz 2008). Duma mieszkańców ze „swojego miasta” nie jest 
jednak warunkiem wystarczającym do odzyskania praw miejskich. 
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Miejskość jako wartość 

Restytucja praw miejskich traktowana jest jako pewna nobilitacja, pod-
niesienie wartości miejscowości, która takie prawa odzyskała, i pośrednio – 
podniesienie samooceny jej mieszkańców. Takimi względami kierowali się np. 
działacze w Korfantowie zaangażowani w zabiegi przywrócenia praw miej-
skich, przy czym dla mieszkańców prestiż miasta oznaczał, że w mieście można 
rozwiązać więcej problemów, „bo »nie wypada«, by w mieście brakowało miesz-
kań, żłobków, lekarzy specjalistów”; deklarowali przy tym, że „jak będzie mia-
sto”, bardziej zainteresują się najbliższym otoczeniem, zadbają o ogródki i pło-
ty, „bo wstyd w mieście mieć bałagan” (Szmeja 1987, s. 170). 

Apelując do współmieszkańców o aktywne poparcie starań, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej podkreślało z kolei, że dzięki przywró-
ceniu praw miejskich „wzrasta znacząco prestiż gminy, że do miasta łatwiej 
ściągnąć inwestorów, następuje więc rozwój Gminy i miasteczka” (Prawa..., 
2009). Na wzrost prestiżu miejscowości i gminy oraz łatwiejszą promocję  
i współpracę międzynarodową wskazywano w styczniu 2013 r. w Ankiecie w 
sprawie odzyskania praw miejskich przez Zaklików [13]. Prestiż nie wydaje się 
być jednak wartością autoteliczną czy na tyle atrakcyjną, by warto było ponieść 
straty, aby go osiągnąć. Stąd informacje, że ani mieszkańcy, ani gmina, ani re-
stytuowane miasto (z racji swojej wielkości, nieprzekraczającej 5 tys. miesz-
kańców) nie stracą żadnych przywilejów przysługujących na terenach wiej-
skich (np. Prawa..., 2009; Ankieta w sprawie odzyskania praw miejskich przez 
Zaklików). 

Wypowiedź burmistrz Kołaczyc Małgorzaty Sałachy: „sam status miasta 
powoduje, iż miasto ma prawo się przebić w swoim regionie, w powiecie i całym 
województwie” [14], wydaje się odwoływać do archetypu miasta jako synoni-
mu szans i rozwoju. Taką wymowę mają też stwierdzenia ówczesnego woje-
wody podkarpackiego Mirosława Karapyty: „Miasto ma swoje walory. Wokół 
miasta skupiają się inwestorzy i pozostaje młodzież, która tutaj szuka swoich 
szans” [15] oraz przeświadczenia-obietnice w związku z konsultacjami w Bo-
bowej, że „Niewątpliwie nastąpi podniesienie prestiżu miejscowości, co skutko-
wać będzie znacznie większym zainteresowaniem inwestorów, a to może przy-
czynić się do szybszego jej rozwoju oraz zmniejszenia bezrobocia” [16]. 

Badacze podają wiele przykładów, że odzyskanie praw miejskich po-
strzegane jest jako wyróżnienie i otwarcie nowych możliwości, działa integru-
jąco i aktywizująco na lokalną społeczność (Szmeja 1987; Siemiński 1991).  
Do tych przykładów dorzucić możemy kolejne. W Korfantowie w wybudowa-
nej nowoczesnej hali sportowej organizowane są m.in. Międzynarodowe Za-
wody w Tenisie Stołowym. W Prusicach powstało okazałe, dobrze wyposażone 
Prusickie Centrum Fitness, a Gminny Ośrodek Kultury wzbogacił się o nowo-
czesną salę widowiskowo-kinową [17]. W Ciężkowicach w odrestaurowanym 
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budynku ratusza wydzielono przestrzeń na ekspozycję muzealną i galerię 
sztuki, aby „umożliwić szeroki dostęp do oferty kulturalnej turystom oraz miesz-
kańcom” [18]. 

Skarbnicy pamięci kulturowej 

Inicjatorami starań o odzyskanie praw miejskich są często lokalne sto-
warzyszenia skupiające osoby szczególnie silnie identyfikujące się ze swoją 
miejscowością, prowadzące społeczną działalność na rzecz jej rozwoju, poszu-
kujące w różnych źródłach informacji o jej przeszłości i upowszechniające tę 
wiedzę na łamach lokalnych pism, różnego typu publikacji; od kilkunastu lat 
również tych zamieszczonych na portalach internetowych. W gronie działaczy 
stowarzyszeń są zarówno pasjonaci historii, jak i profesjonalni badacze zwią-
zani z tymi miejscowościami, np. miejscem urodzenia. 

Działania mające na celu reaktywowanie Bierunia jako samodzielnej 
jednostki administracyjnej podjął Społeczny Komitet Obchodów 600-lecia na-
dania praw miejskich, zawiązany w związku z przygotowaniami do przypada-
jącego w 1987 r. jubileuszu. W ramach obchodów wystawiono sztukę histo-
ryczną o mieście, wydano cztery broszury poświęcone historii miejscowości 
oraz zainicjowano wydawanie „zeszytów bieruńskich” [19]. Pierwsza próba nie 
powiodła się, Bieruń odzyskał prawa miejskie już po „okrągłym stole”, w 1991 
r. 

Radzionków odłączony został z początkiem 1998 r. od Bytomia dzięki 
staraniom Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, utworzo-
nego w 1990 r. [20]. W Nowym Brzesku działania o odzyskanie praw miejskich 
podjęto z kolei w 2007 r. na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Nowobrzeskiej (AF 2009). Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
powstałe w 1988 r., złożyło w lipcu 2006 r. wniosek do Rady Gminy o „podjęcie 
konsultacji społecznych zmierzających do przywrócenia Brzostkowi praw miej-
skich” i włączyło się w pozyskiwanie mieszkańców do tej idei [21]. Zanim  
od 1 stycznia 2009 r. Brzostek odzyskał prawa miejskie, Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej wykonało imponującą pracę w zakresie poznawania 
i upowszechniania wiedzy o miejscowości na łamach własnych periodyków 
(„Wiadomości Brzosteckie”, „Rocznik Brzostecki”). Opublikowało także wiele 
publikacji na temat dziejów miejscowości, organizowało wystawy fotografii 
dawnego i współczesnego Brzostku oraz konkursy historyczne dla młodzieży. 
Towarzystwo zainicjowało również przywrócenie herbu i pieczęci z początku 
lokacji miasta. Z inicjatywy prezes Towarzystwa, a zarazem przewodniczącej 
Rady Gminy przeprowadzono renowację kaplicy na rynku i zabytkowego słupa 
granicznego między Brzostkiem a Zawadką Brzostecką [22]. 
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wystąpiło w 1997 r. z inicja-
tywą zgłoszenia Wojnicza do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości  
w Polsce. Organizowało także konkursy historyczne „Wojnicz, dzieje i zabytki”, 
przeprowadziło w latach 1999 i 2000 kwerendy w Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy we Lwowie, poszukując źródeł do historii miejscowości 
[23]. Warto tu przypomnieć, że Wojnicz odzyskał prawa miejskie z dniem  
1 stycznia 2007 r. 

Na ziemiach, które pozostawały w granicach Rzeczypospolitej do rozbio-
rów i weszły w skład odradzającej się Polski w latach 1918–1922, tożsamość 
miejsc i mieszkańców podtrzymywana była przez pamięć zbiorową i material-
ne nośniki pamięci kulturowej. W przypadku tzw. Ziem Odzyskanych, gdzie 
dokonała się wymiana ludności i zniszczeniu uległo wiele nośników pamięci 
kulturowej z okresu obcej przynależności państwowej, datującej się nierzadko, 
jak w przypadku Śląska od połowy XIV w., znaczne fragmenty lokalnych dzie-
jów nie były znane nowym mieszkańcom. Na obszarach włączonych w 1945 r. 
do Polski przez kilka powojennych dekad podstawę kreowanych obrazów 
przeszłości i budowania wizerunku miejscowości stanowiła rdzenna pol-
skość/słowiańskość oraz utrzymywane przez wieki związki z Rzeczpospolitą 
(Dawidejt-Jastrzębska 2011). Komprymowano więc dzieje, eksponując wszel-
kie (nawet przygodne) związki z Polską i Polakami tu przebywającymi krócej 
lub dłużej. Można przypuszczać, że nie jest też dziełem przypadku, iż spośród 
porównywalnych wielkościowo ośrodków w ówczesnym województwie olsz-
tyńskim ubiegających się na początku lat 80. XX w. o przywrócenie praw miej-
skich otrzymały je Młynary, Kisielice i Zalewo. Na kartach pierwszego prze-
wodnika po tym województwie odnotowano wątki polskie z dziejów tych miej-
scowości (Kowalski 1969): o Kisielice toczył walki z Polską Zakon Krzyżacki, 
miasteczko w latach 1454–1466 znajdowało się w rękach polskich, a zamiesz-
kiwała je „w bardzo znacznej części ludność polska” (s. 260); w Młynarach 
„Znaczny odsetek ludności stanowili Polacy, którzy już w XVI w. (po wiek XVIII) 
utrzymywali w mieście własną tzw. Polską Kaplicę” (s. 297); w Zalewie „od 1554 
r. istniał tu osobny kościół dla ludności polskiej. W 1807 r. kwaterowała w mia-
steczku dywizja gen. J.H. Dąbrowskiego” (s. 288). Natomiast pobliska Gardeja, 
która w tamtym czasie również czyniła starania o odzyskanie praw miejskich, 
a w 1984 r. świętowała 650-lecie nadania praw miejskich [24], ponieważ nie 
była wpisana w obręb „geografii moralnej narodu” – jak można powiedzieć 
używając sformułowania A. Smitha (1991, s. 61), ostatecznie nie odzyskała 
statusu miejskiego. 

Ze względów doktrynalnych pomijano, w myśl hasła „Byliśmy – Jesteśmy 
– Będziemy”, wiele wątków lokalnych dziejów. Wprawdzie w opisie kościoła  
w Korfantowie wzmiankowany był „baron Frydlandu” (Martynowski, Mazurski 
1977, s. 103), ale informacja ta niewiele mówiła odbiorcy, który nie wiedział, 
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że przedwojenna nazwa miasteczka brzmiała Friedland. O tym, że pierwsza 
historyczna nazwa tej miejscowości zapisana w źródłach historycznych  
w 1335 r. to Friedland (in Hurtlandh), a miasteczko miało do 1945 r. oficjalną 
nazwę Friedland O.S. (in Oberschlesien), przeczytać można było jedynie  
w opracowaniach naukowych i to dopiero od połowy lat 80. XX w. (Rospond 
1984). Wcześniej nie zezwalała na to cenzura. W szerszym obiegu i w prze-
strzeni publicznej historyczne nazwy, obco brzmiące imiona i nazwiska właści-
cieli czy fundatorów zaistniały na Śląsku Opolskim dopiero od 1990 r. – po 
ostatecznym uznaniu przez zjednoczone Niemcy zachodniej granicy Polski. 

Władze Sośnicowic w związku ze staraniami o odzyskanie praw miej-
skich zamówiły w 1994 r. Zarys historii Sośnicowic u jednego z pracowników 
Muzeum w Gliwicach [25]. Urząd Miasta i Gminy Korfantów wsparł finansowo 
wydanie pierwszej powojennej monografii Korfantowa (Drobek 1993). Nowi 
mieszkańcy jeszcze na początku lat 90. XX w. niewiele wiedzieli o dziejach swo-
ich nowych „małych ojczyzn”. 

Nowe nośniki pamięci kulturowej 

W związku ze staraniami o przywrócenie praw miejskich pojawiają się  
w przestrzeni publicznej nowe nośniki pamięci kulturowej. W 2009 r., w ra-
mach obchodów 730-lecia lokacji Nowego Brzeska, które prawa miejskie odzy-
skało w 2011 r., wmurowano kamień węgielny pod pomnik księcia Bolesława 
Wstydliwego (AF 2009, s. 7). W Bieruniu, Bobowej, Bodzentynie, Ciężkowicach, 
Łaszczowie, Kołaczycach, Prószkowie odsłonięto tablice upamiętniające za-
równo uwieńczone sukcesem starania o restytucję praw miejskich, jak i długie 
trwanie miasta, jego dawną pozycję i nierzadko chwalebne dzieje. Tablica  
w Bobowej, umieszczona na ustawionym w parku pomniku, ufundowana zo-
stała przez samorząd powiatowy i samorządy gmin powiatu gorlickiego „Dla 
upamiętnienia przywrócenia Bobowej praw miejskich / z dniem 1 stycznia 2009 
roku / oraz / blisko tysiącletniej historii miejscowości / słynącej z tolerancji  
i bogatej tradycji” (fot. 5A). W ścianę ratusza w Ciężkowicach wmurowano  
w roku odzyskania praw miejskich stylizowaną na kartusz herbowy tablicę 
opatrzoną datami 1348–1998 i inskrypcją: „W roku 650-lecia / nadania przez 
króla / Kazimierza Wielkiego / praw miejskich / osadzie Ciężkowice / i przywró-
cenia tychże praw / w roku pańskim 1998 / ku pamięci żyjących / i przyszłym 
pokoleniom / tablicę tę fundują mieszkańcy miasta / Sierpień 1998”. Tablica  
w Prószkowie ufundowana została „Na pamiątkę / odzyskania praw / miejskich 
1.01.2004 / nadanych 24.04.1560 r. / przez cesarza / Ferdynanda I” (fot. 5B). 

Na cokole Kolumny Maryjnej stojącej na rynku w Krzanowicach widnieje 
m.in. herb miasta oraz data nadania praw miejskich – 1265 i data odzyskania 
praw miejskich – 2001. Tablice te i pomniki stanowią nośniki pamięci o dzie-
jach poszczególnych miast, wspierając lokalną tożsamość mieszkańców,  
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a przejezdnych informując o starodawności ośrodka, a tym samym o jego pre-
stiżu, co może ukierunkować sposób postrzegania miasta, zachęcić ich do szu-
kaniu w nim godnych uwagi atrakcji turystycznych. Badacze formułują tezy  
o „zjawisku mentalnej komercjalizacji pamięci, o powszechnym interpretowaniu 
nośników pamięci jako źródeł zysku” (Skoczylas 2014, s. 278). Ten czynnik 
również warto wziąć pod uwagę, gdyż wiele miast upatruje możliwości swego 
wzrostu w rozwoju turystyki. 

Wnioski 

Restytucja praw miejskich jest efektem współgrania miejskiej tożsamo-
ści dwóch wymiarów – urbs i civis. Kompatybilność tych wymiarów jest wa-
runkiem niezbędnym i podstawowym, ponieważ wielokrotnie unieważniała 
konieczność spełnienia kryterium liczby ludności. 

W związku ze staraniami o odzyskanie praw miejskich wzbogaceniu ule-
ga lokalna pamięć kulturowa. Szczególnie wiele nowych elementów wprowa-
dzanych jest do niej w tych miejscowościach, gdzie dokonała się po drugiej 
wojnie światowej prawie całkowita wymiana ludności. 

Mała liczba mieszkańców i nieduża wielkość ośrodków starających się  
o odzyskanie praw miejskich powodują, że zatraca się charakterystyczna dla 
miasta dychotomia. Miejskość jawi się tylko jako synonim postępu i rozwoju, 
nie strasząc swoim drugim, ciemnym obliczem – anomią, anonimowością, dez-
integracją społeczności. 

Aktywność wyzwolona staraniami o odzyskanie miejskiej podmiotowo-
ści często nie zanika po osiągnięciu tego celu, ujawnia się w działaniach kultu-
rotwórczych w szerokim tego słowa znaczeniu. Pozwala to mieć nadzieję,  
że społeczności lokalne, uczestnicząc w pamięci kulturowej wzbogaconej  

 
Fot. 5. Tablice pamiątkowe miast restytuowanych 

A – Tablica w Bobowej; B – Tablica w Prószkowie. 
Autorzy: fot. 5A – E. Dawidejt-Drobek; fot. 5B – W. Drobek. 
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o nowe elementy oraz posiadając bardziej skrystalizowaną świadomość toż-
samości „murów” swojego miasta, kontynuować będą jego rozwój w sposób 
odpowiedzialny, a przynajmniej mniej chaotyczny. 
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