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One important element in the interaction between the natural and the 
human environment is the negative impact of the first on the latter when seen 
through the prism of urban destabilization. Within this scope, the issue of ur-
ban abandonment and disappearance holds an important place, the indirect 
cause of which are the specifics of local and regional natural subsystems. Small 
towns are especially susceptible to the negative forces of the natural environ-
ment. Since most cases of urban abandonment have happened in historical 
times, there is a linkage between abandonment and formal degradation, but 
this linkage, until now, has not been systematically approached in research. 

The following chapter elaborates on the phenomenon of urban aban-
donment in the context of degraded towns in Poland. It draws from a large 
amount of empirical material, which served as the basis for a newly published 
(December 2015) article in Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 
dedicated wholly to the interaction between environmental hazards and urban 
abandonment. This chapter focuses solely on the role of degradation within 
this interaction, an aspect, which – for reasons of delimitation – had to be omit-
ted from the article. For a comprehensive theoretical walkthrough, however, 
we strongly remit the reader to the original article.102 

Applying a dynamic approach, i.e., analyzing the phenomenon in both 
historical and current times, the main method used was a large inventory of 
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known cases of urban abandonment in Poland subject to prior scholarly study. 
The inventory was compiled by systematically scouring numerous scholarly 
works and archival documents on the subject (altogether some 3,500 sources 
were used), covering the territory of present-day Poland. Since sites of urban 
abandonment often leave an imprint in the landscape, additionally, cartograph-
ic materials, satellite imagery and Google® street-view imagery was used. De-
parting from these data, four representative case studies were selected for in-
depth scrutiny. 

The problem of negative interactions between man and the natural envi-
ronment was apparent already in the early medieval period. For the most part, 
these interactions were caused by environmental (i.e. natural and economic) 
factors, such as sterilization of cultivated land, excessive deforestation, decima-
tion of forest game, etc. Many settlements, however, were abandoned due to 
natural factors only, among which the most common were: floods and rising 
river levels, destructive forces of the sea, and harsh climatic conditions. From 
the late Middle Ages, which coincided with the stabilization of human settle-
ments by means of town privileges, instances of abandonment were fewer. The 
main reason for this was the separation of settlement functions. From then on, 
mostly settlements with closest links to the natural environment were subject 
to disappearance and abandonment, and these settlements were mainly rural. 
Degradations of towns ensued only when the foundations on which the towns 
were located became violated due to strong terrainal transformations. 

While the feudal era (which lasted until the turn of the 19th century) was 
characterized by cases of urban abandonment caused by, interchangeably, nat-
ural (e.g. Old Łeba, Old Hel, Drohiczyn-Ruska Strona) and environmental (e.g. 
Old Olkusz) conditions, from the 19th century onwards, the causes were almost 
exclusively environmental (e.g. Miedzianka, Wapno, Bytom, Zbyszyce). This 
change was related to the stronger socio-economic role of towns within their 
respective settlement systems, and, accordingly, no case of complete urban 
abandonment due to natural drivers only has been reported from mid-19th 
century. Instead, only cases of partial urban abandonment can be found, both 
due to natural (e.g. Międzybrodzie Bialskie) and environmental conditions (e.g. 
Miedzianka). Most cases of urban abandonment, however, were caused by 
mixed forces, related mainly to mining (e.g. Bytom, Wapno). Since mining sig-
nificantly affects the environment and indirectly impacts human settlement 
forms, it can also contribute to the related phenomenon of urban shrinkage 
(Bytom). 

Sometimes, however, environmental hazards can lead to the transloca-
tion of a settlement, which was the case with Wapno, discussed in detail in this 
chapter. While depopulation often accompanies an environmental hazard, the 
safely translocated town can actually experience population increase (e.g. 
Olkusz, Krasiczyn). Contrarily, if the environmental hazard persists and trans-
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location is impossible due to geographic barriers, the endangered town begins 
to depopulate. Taking into account both spatial disintegration and depopula-
tion, the following four scenarios could be identified in the wake of an envi-
ronmental hazard: 
– the whole town disintegrates and depopulates completely (Drohiczyn-

Ruska Strona);  
– the whole town disintegrates while its residents translocate to a new site 

(Old Łeba);  
– part of a town disintegrates and only this part depopulates (Wapno);  
– part of a town disintegrates but the whole town depopulates (Bytom) 

(Krzysztofik et al., 2015). 
Departing from these scenarios, the relation between urban degradation 

and urban abandonment was further explored through four representative 
case studies: 
– Old Łeba (translocated due to exposition to wind, sea water and waves); 
– Drohiczyn-Ruska Strona (destroyed and depopulated due to cyclical floods); 
– Miedzianka (depopulated due to irresponsible mining and health hazards); 
– Wapno (severely damaged due to subsidence caused by the desiccation of 

the gypsum cap). 
From these cases we draw that in order to avert unnecessary urban deg-

radation we must pay greater attention to the dangerous relationship between 
humans and the natural environment, not least by drawing lessons from the 
past through the study of historical cases. 
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Wprowadzenie 

Rozdział ten jest rozszerzeniem badań empirycznych (o rolę miasta zde-
gradowanego w kontekście procesów opustoszania), do których odniesiono się 
w artykule opublikowanym w Geografiska Annaler: Series B, Human Geogra-
phy (2015).103 

Interakcje pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a funkcjonowaniem 
człowieka w przestrzeni geograficznej są jednym z kluczowych zagadnień po-
dejmowanych przez naukę (por. Szponar 2003; Albińska 2005; McLeman 
2011). Wśród wielu rozważanych na tym polu zagadnień rolę szczególną mają 
te kwestie, które nawiązują do sytuacji, kiedy niektóre komponenty środowi-
ska przyrodniczego są w stanie naruszyć realny byt społeczeństw lokalnych 
(m.in. Dyer 1982; Gocłowski 1992; Myers 2002; Hunter 2005; Blaikie i in. 2006). 

Jednym z ważniejszych zagadnień nawiązujących do tej tematyki jest 
problem negatywnego oddziaływania elementów środowiska przyrodniczego 
na możliwość destabilizacji funkcjonujących układów osadnictwa miejskiego. 
W ramach tego zagadnienia na pierwszy plan wysuwa się kwestia pustoszenia 
i zanikania miast, których co najmniej pośrednim czynnikiem jest specyfika 
lokalnych, ewentualnie regionalnych podsystemów przyrodniczych (El Masri 
2002; Myers 2002). 
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Miasta zanikłe i opustoszałe są jednym z fenomenów relacji: człowiek – 
środowisko (Florin 1961; Brown 2000; England 2003). Fenomen ten wiąże się 
z faktem, iż w momencie początkowej ewolucji miasta zakłada się trwałość 
jego bytu. Cechami, które opisują przestrzeń miejską są raczej rozwój, ewentu-
alnie zmiana funkcjonalna. Niezwykle rzadko następuje jego unicestwienie, 
szczególnie w czasach pokoju. W tym kontekście czynnik środowiskowy wa-
runkujący degradację miasta jest szczególnie interesującym elementem relacji: 
człowiek – środowisko. Szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej czy na 
terytorium współczesnej Polski. Geneza omawianego zjawiska jest tożsama  
z okresem w jakim miasta pojawiały się na danym terytorium. W przypadku 
Polski okres ten przypada na XIII w. Wcześniej przyrodnicze uwarunkowania 
degradacji osadnictwa nierolniczego oddziaływały na grody.  

Ponieważ z oczywistych względów na destrukcyjne oddziaływanie kom-
ponentów środowiska przyrodniczego najbardziej narażone są mniejsze miej-
scowości, stąd problem zanikania miast lub ich opustoszenia odnosi się głów-
nie do czasów historycznych. Niemniej jednak okazuje się, że i w czasach 
współczesnych – w XX i XXI w. – zjawiska te pozostawiają trwały ślad w prze-
strzeni geograficznej.  

W powyższym kontekście, podstawowym celem niniejszego artykułu jest 
odpowiedź na pytanie o wpływ czynników środowiskowych na zanikanie 
miast w Polsce. Próba odpowiedzi zaprezentowana została w ujęciu dynamicz-
nym, to znaczy wskazano specyfikę i rozmiar tego zjawiska w przeszłości  
i w czasach współczesnych. Podstawową bazę źródłową stanowiła analiza ma-
teriałów dotyczących rozwoju miast zlokalizowanych na obszarze współcze-
snej Polski. Lustracji podlegało ponad 1800 miejscowości, które posiadały sta-
tus miasta lub osiedla miejskiego. Podstawą dokonanego przeglądu ośrodków 
miejskich była próba odpowiedzi na pytanie: czy na ich rozwoju mogły zawa-
żyć czynniki o charakterze środowiskowym? Konkretyzując zasadniczy cel 
opracowania – w sposób szczególny poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy 
czynniki te mogły zadecydować o pustoszeniu miast.  

Zebrane informacje zagregowano w postaci zbioru miejscowości, któ-
rych w określonym stopniu dotknęło zjawisko środowiskowo uwarunkowane-
go wyludniania czy pustoszenia. Zaprezentowane w artykule studia przypad-
ków mają natomiast na celu pogłębienie wiedzy na temat obserwowanych 
zjawisk i interakcji.  

Problematyka podejmowana w rozdziale jest przedmiotem zaintereso-
wań wielu subdyscyplin naukowych: geografii miast, geografii fizycznej, fizjo-
grafii urbanistycznej, geologii, ekologii czy archeologii. Każda z nich zwraca 
uwagę na inny fragment zagadnienia, w związku z czym odczuwalny jest brak 
badań interdyscyplinarnych i syntetyzujących. Niniejsze studium jest jedną  
z prób zmierzających w kierunku komplementarności ujęcia, w odniesieniu do 
współczesnego terytorium Polski (por. Krzysztofik i in. 2015). 
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Procesy pustoszenia miast w Polsce 

Problem negatywnych interakcji na osi: człowiek – środowisko pojawił 
się już w okresie wczesnośredniowiecznym. To właśnie czynnikami przyrodni-
czymi archeologia próbuje wyjaśniać upadek i zanik wielu ośrodków grodo-
wych na obszarze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W większości przy-
padków były to jednak czynniki środowiskowe (przyrodniczo-ekonomiczne) 
powiązane z wyjałowieniem uprawianej ziemi, nadmiernym karczunkiem la-
sów, zubożeniem lasów w zwierzynę łowną itp. Wiele osad opustoszało jednak 
w efekcie działania wyłącznie elementów przyrodniczych. Do najczęstszych 
przypadków zaliczyć należy: powodzie i wezbrania rzek, niszczycielską dzia-
łalność morza, surowe warunki klimatyczne.  

Od okresu późnego średniowiecza wraz ze stabilizacją procesów osadni-
czych miast, konstytuowanych tzw. prawem miejskim, przypadki regresu miast 
spowodowane działaniem elementów środowiska przyrodniczego były rzadsze. 
Główną przesłanką tego faktu było wyraźne rozdzielenie funkcji osadnictwa. Na 
zanik i pustoszenie częściej narażone było osadnictwo wiejskie, ściślej powią-
zane uwarunkowaniami przyrodniczymi. Zmieniające się uwarunkowania śro-
dowiska przyrodniczego (warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne), mogły 
w pewnych okolicznościach spowodować opustoszenie wsi (Fokt 2009). Ten 
element procesu zanikania osiedli ma charakter przyrodniczo-systemowy.  

Degradacja miast na obszarze współczesnej Polski miała miejsce w zasa-
dzie tylko wtedy, gdy zostały naruszone ich podstawy lokalizacyjne, a co uze-
wnętrzniało się silnymi przeobrażeniami terenu, na którym miasto było umiej-
scowione. Ten element w procesie zaniku osadnictwa występował także  
w przypadku wsi. Można go określić jako element fizjograficzny.  

O ile w epoce feudalnej (do przełomu XVIII i XIX w.) dominujące znaczenie 
w procesie pustoszenia miast miały uwarunkowania przyrodnicze (Stara Łeba, 
Hel Stary, Drohiczyn Ruska Strona) i przyrodniczo-ekonomiczne (m.in. Stary 
Olkusz), to od XIX i XX w. rolę wiodącą miały czynniki niemal wyłącznie przy-
rodniczo-ekonomiczne (m.in. Miedzianka, Wapno, Bytom). Fakt ten wiązał się  
w głównej mierze z silnym ekonomiczno-społecznym umocowaniem miast w 
systemie osadniczym. Charakterystyczny jest na przykład casus miasta Bogaty-
nia, które co najmniej kilka razy w każdym stuleciu doświadcza niszczycielskiej 
powodzi (Kasprzak 2010, s. 108–109), ale niezmiennie trwa i jest odbudowywa-
ne. Fakt ten determinowany jest rolą tego miasta w przestrzeni geograficznej. 

Od połowy XIX w. nie notuje się na obszarze dzisiejszej Polski faktu 
kompletnego opustoszenia miasta na skutek wyłącznie zagrożeń przyrodni-
czych. Obserwowane zjawiska polegają na: 
– opustoszeniu miejscowości, ale na skutek bardziej ogólnych uwarunkowań 

środowiskowych (Miedzianka), 
– częściowym opustoszeniu miejscowości na skutek zagrożeń wyłącznie na-

turalnych (Międzybrodzie Bialskie). 
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Najwięcej przypadków dotyczy zjawisk pośrednich, a więc częściowego 
opustoszenia miejscowości w efekcie bardziej ogólnych uwarunkowań środowi-
skowych, głównie związanych z górnictwem (Bytom, Wapno). Zagrożenia te  
w istotny sposób zmieniają nie tylko uwarunkowania środowiskowe, ale także 
oddziałują pośrednio na lokalne układy osiedleńcze. Przykład Bytomia pokazuje, 
że mogą nawet współtworzyć szersze pojęciowo zjawisko kurczenia się miasta.  

 

Ryc. 1. Zdegradowane miasta i wybrane miejscowości podlegające procesowi opustoszenia 
Objaśnienia:  

1 – granice państwowe; 2 – główne rzeki; 3 – miejscowości podlegające procesom pustoszenia;  
4 – inne przykłady miejscowości podlegających procesom pustoszenia. 

Objaśnienia numeracji miejscowości: 1 – Chełmiec (Jerzyków), 2 – Chełmno-Rybaki, 3 – Czy-
żówka, 4 – Drohiczyn Ruska Strona, 5 – Dzwonowo, 6 – Gierczyn, 7 – Hel Stary, 8 – Kochów,  

9 – Krasiczyn, 10 – Las, 11 – Miedzianka, 12 – Olkusz Stare Miasto, 13 – Połaniec Stare Miasto,  
14 – Półkpie, 15 – Radzimowice, 16 – Sandomierz Stare Miasto, 17 – Stara Łeba, 18 – Szamotuły 

Stare Miasto, 19 – Wąwolnica Stare Miasto, 20 – Żywiec Stare Miasto, 21 – Iwiny, 22 – Karb 
(Bytom), 23 – Międzybrodzie Bialskie, 24 – Wapno, 25 – Zbyszyce. 

Źródło: opracowanie na podstawie Krzysztofik i in. 2015. 
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Jednak w pewnych okolicznościach dochodzi jedynie do lokalnej reloka-
cji osadnictwa, czego przykładem jest omówiony szerzej przypadek Wapna.  
Po początkowych zniszczeniach i wynikającej z tego depopulacji, miejscowość 
taka „rekonstruuje się” częściowo w innym, nie zagrożonym miejscu (w po-
przednich okresach historycznych taka sytuacja miała miejsce np. w przypad-
ku: Olkusza i Krasiczyna). W takim przypadku liczba ludności może nawet 
wzrosnąć. Jednak jeśli zagrożenia środowiskowe są trwałe, a proces relokacji 
nie jest możliwy z powodu różnych barier geograficznych miasto stopniowo 
się wyludnia.  

Rzeczywiste interakcje, w których uwzględniono zasięg przestrzenny 
oddziaływania zagrożeń środowiskowych i procesu wyludniania się przedsta-
wia poniższe zestawienie (ryc. 1): 
– zagrożenie ujawnia się i destabilizuje obszar całego miasta – następuje jego 

całkowite wyludnienie (Drohiczyn Ruska Strona); 
– zagrożenie ujawnia się i destabilizuje obszar całego miasta – następuje jed-

nak tylko częściowe wyludnienie, w niektórych spośród części miasta lub 
jego relokacja (Stara Łeba); 

– zagrożenie ujawnia się i destabilizuje część miasta i to ona się wyludnia 
(Wapno); 

– zagrożenie ujawnia się i destabilizuje część miasta, ale wyludnia się całe 
miasto (Bytom) (Krzysztofik i in. 2015). 

Zdegradowane miasta opustoszałe w Polsce 

Uwarunkowania degradacji i pustoszenia miast w aspekcie środowisko-
wym przedstawia szczegółowo cykl czterech case studies. 

Degradacja i opustoszenie miasta na skutek sztormów 

A. Lokalizacja miejscowości 

Stara Łeba jest miastem całkowicie zanikłym. Zlokalizowane było ono  
w obrębie granic administracyjnych współczesnego miasta Łeba w wojewódz-
twie pomorskim.  

B. Uwarunkowania środowiskowe 

Łeba położona jest na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich –  
w mezoregionie Wybrzeża Słowińskiego, które stanowi część Pobrzeża Kosza-
lińskiego (Kondracki 2002), pod kątem geomorfologicznym zaś – w obrębie 
Nizin Nadmorskich na Wybrzeżu Słowińskim (Augustowski 1972). Budowa 
geologiczna utworów powierzchniowych badanego obszaru jest mało zróżni-
cowana. Najpospolitszym materiałem, zwłaszcza na mierzejach, są piaski aku-
mulacji morskiej osadzane od schyłku plejstocenu do dnia dzisiejszego i trans-
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portowane przez wiatr na zaplecze brzegu. Pod warstwą piasku zalegają miej-
scowo postglacjalne utwory organogeniczne (torfy, gytie). Występują tu też 
gliny zwałowe (Miszalski 1973). Na krajobraz okolic Łeby składają się: plaża, 
obszary wydmowe na mierzejach (Mierzeja Łebska, Mierzeja Sarbska), nad-
brzeżne jeziora (Łebsko, Sarbsko) i bagna, dolina i ujście rzeki Łeby oraz ele-
menty rzeźby polodowcowej (wysoczyzny morenowe, pradolina, moreny czo-
łowe) (Augustowski 1972). Jest to specyficzny obszar, na którym ścierają się 
oddziaływania lądu i morza. Dużą rolę odgrywają tutaj wiatry: sztormy oraz 
bryzy morskie i lądowe. Falowanie, będące efektem działalności wiatru, powo-
duje szybko zachodzące zmiany linii brzegowej, abrazję, transport rumowiska  
i akumulację. Wiatr przyczynia się również do rozwoju procesów eolicznych: 
deflacji i akumulacji, w wyniku czego powstają m.in. wydmy (Miszalski 1973; 
Schwartz 1982; Kondracki 2002).  

W rejonie położonym na zachód od Łeby występuje strefa czynnych 
wydm. Wydmy nadmorskie powstawały od momentu wyłonienia się z morza 
powierzchni piaszczystych i kształtowania ich przez wiatry (głównie SW i W) 
(Miszalski 1973). Na Mierzei Łebskiej występują typowe wydmy nadmorskie 
na zapleczu brzegu o charakterze akumulacyjnym. Ruchome wydmy występują 
jedynie na 20 km odcinku na zachód od Łeby na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego. Czynne wydmy wędrują generalnie w kierunku wschodnim  
z różnymi prędkościami (od 3,4 do 9,7 m na rok), wkraczając na obszar leśny  
i powodując jego obumieranie. Na pozostałej części mierzei występują wydmy 
martwe (Leśniak 1997).  

C. Wpływ czynników środowiskowych na procesy pustoszenia 

Lokalizacja Starej Łeby jako punktu osadniczego była narażona na nie-
bezpieczeństwa przyrodnicze. Położona wśród pozbawionych roślinności ob-
szarów wydmowych, tuż przy szerokiej plaży Bałtyku i ujściu rzeki Łeby wy-
stawiona była na działanie wiatru, wody morskiej i falowania. Potężne sztormy 
pustoszyły miasto w latach: 1396, 1439, 1449, 1467, 1497 i 1558 r. Pierwszy 
znany wielki sztorm w Łebie, połączony z burzą piaskową miał miejsce  
17 stycznia 1396 r. W dniach 15–17 września 1497 r. pod wpływem działania 
fal morskich i wiatrów niosących piasek nastąpiło zasypanie koryta ujścia rzeki 
Łeby. Rzeka dopiero po pewnym czasie znalazła nowe koryto na wschód od 
dotychczasowego (Szultka 2000).  

Obserwowane zjawiska, powodując dekompozycję dotychczasowych 
elementów środowiska przyrodniczego, oddziaływały także na lokalny układ 
osadniczy. Oddziaływania trzech czynników: fal morskich, piasku i wywoła-
nych przemieszczeń gruntu na obszarach nadmorskich dobrze znane są z in-
nych regionów europejskich (Jutlandii, Anglii). Mieszkańcy tej pierwszej na 
przykład w przeszłości mieli problemy z przemieszczaniem się piasków i zasy-
pywaniem osad. Największy problem powstał w rejonie miasta Skagen, gdy 
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wzdłuż zachodniego wybrzeża wycięto na potrzeby produkcji stoczniowej całe 
zwarte, nadmorskie kompleksy leśne. Od początku XVI w. ruchome piaski pod 
wpływem silnych wiatrów wiejących z zachodu zasypywały wsie. Ludność 
zmuszona była do przemieszczania się coraz bardziej na wschód. Dopiero  
w XIX w. opanowano niszczące działanie wiatrów i piasków, sadząc na całym 
zachodnim wybrzeżu roślinność wydmową i kosodrzewinę.  

Analogiczna sytuacja w Europie miała miejsce w rejonie Dunwich (Par-
ker 1965). Przypadek tego, niegdyś jednego z głównych portów wschodniego 
wybrzeża Anglii, stanowi modelowy przykład oddziaływań omawianych czyn-
ników przyrodniczych, które miały miejsce na obszarze Polski w rejonie Łeby  
i Helu.  

D. Skutki czynników środowiskowych 

Miasto Łeba zostało założone w 1357 r. W efekcie wspomnianych od-
działywań elementów środowiska przyrodniczego w II połowie XVI w. doszło 
do relokacji przestrzennej miasta. Proces translokacji miasta na nowe miejsce 
był jednym z kilku najbardziej charakterystycznych wydarzeń związanych  
z bezpośrednim i trwałym oddziaływaniem czynników naturalnych na układ 
osadniczy, jaki miały miejsce na terytorium Polski. Bezpośrednim czynnikiem 
translokacji Starej Łeby było jej kolejne zniszczenie, na skutek trzydniowej 
nawałnicy, która rozpoczęła się 11 stycznia 1558 r. (Szultka 2000). Silny wiatr 
zdewastował lokalne drzewostany oraz uszkodził ogół zabudowań – mieszkal-
nych i gospodarczych. Innym problemem były podtopienia zabudowań i osa-
dzanie w zagłębieniach naniesionego piasku morskiego. Wskutek poniesionych 
strat podjęto decyzję o przeniesieniu miasta w latach 1570–1572 na prawą 
stronę rzeki (Szultka 2000). Nowa lokalizacja była korzystniejsza od umiej-
scowienia Starej Łeby. Znane z późniejszych dziejów przykłady oddziaływania 
czynników przyrodniczych na Nową Łebę nie stanowiły już takiego zagrożenia. 
Jedyną pozostałością po Starej Łebie jest fragment ściany ołtarzowej kościoła 
św. Mikołaja, znajdujący się przy ulicy Turystycznej. 

Degradacja i opustoszenie miasta na skutek powodzi  

A. Lokalizacja miejscowości 

Drohiczyn Ruska Strona jest współcześnie przysiółkiem wsi Bużyska pod 
nazwą Ruska Strona. Osada zlokalizowana jest w gminie Korczew (powiat sie-
dlecki) w województwie mazowieckim.  

B. Uwarunkowania środowiskowe 

Ruska Strona położona jest w obrębie jednostki fizycznogeograficznej 
Niziny Środkowopolskie, na Nizinie Południowopodlaskiej w mezoregionie 
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Podlaski Przełom Bugu, który stanowi granicę między Wysoczyzną Siedlecką 
na południu i Wysoczyzną Drohiczyńską na północy (Kondracki 2002). Na ob-
szarze tym dolina Bugu przecina obszar wysoczyznowo-nizinny o rzeźbie po-
wstałej w czasie zaniku lądolodu podczas stadiału warciańskiego zlodowacenia 
środkowopolskiego. Powierzchnia terenu jest tu płaska lub lekko falista, wy-
niesienia osiągają wysokość 125–168 m n.p.m. Cechą charakterystyczną wyso-
czyzny jest kilkudziesięciometrowa stroma krawędź rozcięta wcięciami ero-
zyjnymi, opadająca ku dolinie rzeki Bug i jego dopływów. Wysokości względne 
wzgórz morenowych dochodzą do 10 m. Dolina Bugu w najszerszym miejscu 
osiąga wartość ok. 6 km, natomiast w najwęższym – ok. 1,3 km. Głębokość 
wcięcia doliny w otaczające ją wysoczyzny wynosi od 30 do 60 m. Na jej zbo-
czach widoczne są terasy rzeczne. Dno doliny zajmuje szeroka terasa zalewo-
wa, w obrębie której występują starorzecza, wypełnione w różnym stopniu 
gruntami organicznymi i namułami. Piaszczysta terasa nadzalewowa wznosi 
się 4–8 m ponad zwierciadło wody. W jej obrębie występują nieliczne wydmy  
i pola piasków przewianych (Kondracki 2002; Szwajgier i in. 2002).  

Bug jako rzeka nieuregulowana i dzika charakteryzuje się zmienną sze-
rokością koryta i zróżnicowanymi poziomami głębokości, jak również bardzo 
szybkim i zmieniającym się nurtem. Występują tu liczne rozlewiska i płycizny. 
Bug posiada złożony, śnieżno-deszczowy reżim opadowy z wyraźną dominacją 
wiosennych wezbrań roztopowych (Michalczyk i in. 2002; Ostrowski 2003; 
Kusznerczuk, Hołub 2008). 

Zatem główne cechy krajobrazu naturalnego doliny Bugu w otoczeniu 
Drohiczyna Ruskiej Strony to naturalne koryto rzeczne z licznymi wysokimi 
skarpami, mieliznami, wyspami, starorzeczami, zwanymi bużyskami oraz wy-
sokie krawędzie wysoczyzny morenowej (Szwajgier i in. 2002; Program… 
2007). 

C. Wpływ czynników środowiskowych na procesy pustoszenia 

Dolinę rzeki w okolicy Drohiczyna cechuje asymetryczny profil. Północ-
ny, wyżej położony brzeg opada stromą skarpą do rzeki. Brzeg południowy jest 
niski i płaski. Lewobrzeżny Drohiczyn (Ruska Strona) został założony we-
wnątrz zakola rzeki po stronie wypukłej – niskiej i płaskiej, gdzie następuje 
akumulacja osadów rzecznych, natomiast Drohiczyn prawobrzeżny – na wyso-
kiej skarpie, na wklęsłym stromym brzegu, stale podcinanej przez nurt Bugu. 
W trakcie corocznych, wiosennych wezbrań Ruska Strona była zalewana, na-
tomiast wysoki brzeg Drohiczyna skutecznie chronił miasto przed powodzia-
mi, choć był podcinany i narażony na osuwanie się materiału ze skarpy. Bezpo-
średnim powodem wyludnienia Drohiczyna Ruskiej Strony były klęski żywio-
łowe, które nawiedziły to miasto w I połowie XIX w. Najpoważniejszym czyn-
nikiem destabilizującym funkcjonowanie miasta był cykl powodzi, z których 
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najgroźniejsza była ta z 1813 r. Powodzie na obszarze zalewowym Ruskiej 
Strony miały i mają charakter roztopowy i zatorowy.  

Powodzie z XIX w. miały wyjątkowo niszczycielski charakter. Podważyły 
istnienie w tym miejscu zwartego osadnictwa miejskiego z trzech zasadniczych 
powodów:  
– okresu występowania powodzi, 
– skali powodzi, 
– permanentności zjawisk. 

Zimowa i wiosenna pora występowania powodzi, biorąc pod uwagę nie-
trwałą drewnianą zabudowę ówczesnego miasta, powodowała nie tylko bez-
pośrednie zniszczenia i straty materialne. Destabilizowała również możliwości 
odtworzenia miejscowej bazy ekonomicznej w znacznej części opartej na rol-
nictwie.  

Równie istotna była skala powodzi, która kompletnie pokrywała się  
z przestrzenią miasta ulokowanego na terasie zalewowej. Miejsca nienawie-
dzane powodziami zlokalizowane były w odległości około kilkuset metrów od 
zwartej zabudowy miasta. Ten kierunek stał się także podstawą późniejszej 
translokacji miasta. 

Ostatni czynnik związany z opustoszeniem miasta to stałość zjawisk po-
wodzi. Źródła podają informacje o nich dla XIX i XX w. (Weremiej 1938), jednak 
już sam fakt założenia Drohiczyna Starego Miasta na drugim nie zagrożonym 
brzegu, świadczył o tym, że zjawisko systematycznych powodzi na „Ruskim” 
brzegu było zauważalne w średniowieczu.  

D. Skutki czynników środowiskowych 

Co najmniej od uzyskania miejskiej samodzielności w 1795 r. Drohiczyn 
Ruska Strona systematycznie wyludniał się. Jeszcze w 1861 r. liczył 315 miesz-
kańców (Weremiej 1938). Po II wojnie światowej liczba ludności przysiółka 
nie była większa niż 50 osób, okresowo osada była nawet bezludna. Na skutek 
depopulacji i zagrożeń naturalnych destabilizujących rozwój miasta w 1863 r. 
Drohiczyn Ruską Stronę pozbawiono praw miejskich (Słownik… 1880–1914). 
Po II wojnie światowej miejscowość straciła nawet status wsi, stała się formal-
nie przysiółkiem nowolokowanej wsi Góry. Ta ostania była miejscem translo-
kacji mieszkańców Drohiczyna Ruskiej Strony jeszcze w XIX w. W 2006 r.  
na obszarze dawnego miasta zlokalizowane były trzy rozproszone gospodar-
stwa wiejskie. Całkowicie zatarty został dawny układ urbanistyczny oraz sieć 
uliczna miasta. Miejscowość zdominowana jest przez użytki rolnicze ze szcze-
gólnym uwzględnieniem łąk i pastwisk oraz wtórne lasy łęgowe i zbiorowiska 
nadrzeczne.  



 
R. Szmytkie, R. Krzysztofik, M. Dymitrow, I. Kantor-Pietraga, J. Pełka-Gościniak, T.  Spórna, R. Brauer 

198 
 

Degradacja i opustoszenie miasta na skutek eksploatacji górniczej  

A. Lokalizacja miejscowości 

Miedzianka jest aktualnie wsią zlokalizowaną w gminie Janowice Wiel-
kie, powiecie jeleniogórskim (województwo dolnośląskie).  

B. Uwarunkowania środowiskowe 

Miedzianka położona jest na północnym skraju Rudaw Janowickich (Su-
dety Zachodnie), powyżej doliny Bobru. Tereny, na których położona jest miej-
scowość, zbudowane są z metamorficznych skał okrywy granitowego masywu 
karkonosko-izerskiego (dewońskie łupki kwarcowo-skaleniowe, fyllity grafi-
towo-serycytowe, fyllity łyszczykowe, zieleńce i amfibolity). Na prawym brze-
gu Bobru (Góry Ołowiane) występują młodopaleozoiczne perydotyty horn-
blendowe, kambryjskie łupki zieleńcowe z żyłami staropaleozoicznych łupków 
kwarcowo-chlorytowo-albitowych. Strefa kontaktowa tych formacji jest bogato 
okruszcowana (występował tu m.in. malachit, hematyt, magnetyt, chryzokola  
i złoto) oraz zasobna w polimetaliczne złoża zawierające: rudy miedzi, arsenu, 
manganu i uranu. Zawartość Cu w miejscowych rudach dochodziła do 35% 
(Teisseyre 1968; Zimnoch 1978; Staffa 1998). 

C. Wpływ czynników środowiskowych na procesy pustoszenia 

Miedzianka wzmiankowana była dopiero w 1311 r. jako Cuprifodina in 
montibus, mimo iż niektóre źródła podają, że miejscowość została założona już 
w 1156 r. przez Laurentiusa Angelusa, legendarnego mistrza górniczego z Wa-
lonii, który miał odkryć miejscowe złoża (por. Staffa 1998; Makuch, Stolarczyk 
2013). W 1370 r. powstał tu kościół parafialny, a z 1369 r. pochodzi pierwsza 
wzmianka o istniejącej tu sztolni i miejscowych górnikach. Na początku XVI w. 
Miedzianka była czołowym ośrodkiem górniczym w Sudetach. W tym czasie 
powstały tu nowe sztolnie, huta, a miejscowość otrzymała prawa miasta górni-
czego. W 1539 r. Justus Decjusz, kolejny właściciel miejscowości, wydał spe-
cjalny ordunek górniczy dla Miedzianki (Staffa 1998; Madziarz 2010; Springer 
2011; Makuch, Stolarczyk 2013). 

W szczytowym okresie rozwoju w Miedziance działało 160 szybów  
i sztolni oraz kilka hut i kuźnic. W obliczu wyczerpywania się złóż bracia Hell-
mann, kolejni właściciele miejscowości, w 1543 r. uzyskali od cesarza austriac-
kiego Ferdynanda koncesję na produkcję witriolu. Po wojnie trzydziestoletniej 
w Miedziance działało 5 kopalń. W XVIII w. miasto stało się siedzibą urzędu 
górniczego, co przyczyniło się do ożywienia prac górniczych (powstały nowe 
sztolnie, a stare odwodniono). W połowie XVIII w. w Miedziance były czynne 
trzy kopalnie, miejscowość była też znacznym ośrodkiem tkactwa chałupni-
czego. Jednak złoża się wyczerpywały. Miasto nie zdołało się rozwinąć poza 
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pierwotny układ urbanistyczny; zmniejszyła się też liczba mieszkańców (z 856 
osób w 1816 r. do 639 osób w 1825 r.) (Staffa 1998; Madziarz 2010; Springer 
2011; Makuch, Stolarczyk 2013). 

W XIX w. i na początku XX w. podejmowano próby intensyfikacji prac 
górniczych, jednak okazywały się one niedochodowe i w 1927 r. wszystkie 
kopalnie w Miedziance zatrzymano.  

Miedziankę ominęły działania wojenne, jednak w 1945 r. miejscowość 
pozbawiono praw miejskich. Miedzianką zainteresowała się Armia Czerwona, 
która w 1948 r. rozpoczęła tu poszukiwania i wydobycie rud uranu. W latach 
1949–1954 w Miedziance wykonano w sumie kilkadziesiąt km odwiertów, 
sztolni i chodników. Stało się to jednak przyczyną zagłady miasta, ponieważ 
roboty prowadzono w sposób rabunkowy, bez odpowiednich zabezpieczeń. 
Ponadto nałożyły się one na stare sztolnie i chodniki. Po pracach z lat 50. XX w. 
pozostały również widoczne do dzisiaj liczne hałdy i wykopy wokół miasta 
(Staffa 1998; Madziarz 2009, 2010; Springer 2011; Makuch, Stolarczyk 2013). 
Mimo to aż do końca lat 80. XX w. informacje na temat prowadzonych tu prac 
górniczych i wydobycia uranu były utajnione (Mazurski 1976; Szoka 1986).  
W sumie w latach 1948–1952 w Miedziance (kopalnia „Obiekt nr 2”) wydobyto 
14967,4 kg uranu (Madziarz 2009, 2010). 

D. Skutki czynników środowiskowych  

Po zakończeniu poszukiwań rud uranu, kopalnie w Miedziance podlegały 
Zakładowi Górniczemu „Lena” w Wilkowie k. Złotoryi. Przeprowadzono tu 
prace poszukiwawcze rud miedzi, w trakcie których stwierdzono istnienie  
12 poziomów starych chodników na głębokości od 22 do 220 m oraz ogromną 
ilość małych szybów, które były główną przyczyną tworzenia się niewielkich 
zapadlisk o charakterze lejów (Staffa 1998; Madziarz 2010; Springer 2011; 
Makuch, Stolarczyk 2013). 

Pierwsze szkody górnicze w Miedziance zaczęły pojawiać się już w okre-
sie międzywojennym, kiedy to zawaliła się kuźnia, a na ścianach wielu domów 
pojawiły się rysy po zapadnięciu się sztolni. Często też dochodziło do awarii 
rurociągu doprowadzającego wodę do miasteczka (Springer 2011). Na większą 
skalę szkody zagrażające budynkom mieszkalnym zaczęły się pojawiać w trak-
cie prac prowadzonych w latach 50. W 1950 r. w Miedziance stało ponad 100 
domów, w 2002 r. pozostało ich zaledwie 17, przy czym w okresie powojen-
nym nie powstał tu żaden dom, a większość z istniejących budynków (16 z 17) 
powstała przed 1918 r. Miejscowość uległa także stopniowemu wyludnieniu, 
zwłaszcza po 1972 r., kiedy podjęto decyzję o likwidacji miejscowości, spora 
część mieszkańców została przesiedlona do Jeleniej Góry. W końcu zaniechano 
pomysłu likwidacji miejscowości. Obecna liczba ludności Miedzianki stanowi 
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zaledwie ok. 13,5% jej stanu z 1933 r. i wynosi 62 osoby (Staffa 1998; Springer 
2011; Makuch, Stolarczyk 2013).  

Opuszczone domy szybko popadały w ruinę lub były rozbierane. Część 
budynków po prostu się zapadła lub zawaliła w wyniku szkód górniczych. 
Zniszczeniu uległo całe centrum miasta (z zabudowy przyrynkowej pozostał 
tylko jeden budynek), dawny kościół ewangelicki, tzw. zamek, folwark oraz 
browar. W latach 60. XX w. wydano zakaz prowadzenia remontów. Doprowa-
dziło to do zatarcia się pierwotnego układu urbanistycznego, a na dawnych 
ulicach i działkach budowlanych pojawiała się sukcesja roślinności.  

Bezpośrednim czynnikiem opustoszenia miasta były negatywne skutki 
eksploatacji górniczej. Jednak zaznaczający się już wcześniej spadek liczby 
ludności spowodowany był także wyczerpywaniem się miejscowych surow-
ców naturalnych. Rozwój dawnego miasta w latach 50. XX w. miał charakter 
incydentalny. 

Degradacja i opustoszenie osiedla miejskiego  
na skutek katastrofy górniczej 

A. Lokalizacja miejscowości 

Wapno jest wsią gminną w powiecie wągrowieckim, w województwie 
wielkopolskim.  

B. Uwarunkowania środowiskowe 

Pod względem geologicznym miejscowość położona jest na obszarze an-
tyklinorium kujawskiego, stanowiącej centralną część antyklinorium pomor-
sko-kujawskiego (środkowopolskiego) (Karnkowski 2008). Na obszarze Re-
gionu Środkowopolskiego stwierdzono występowanie 11 wysadów solnych  
o różnej powierzchni i głębokości zalegania. Jeden z wysadów solnych zalega 
pod miejscowością Wapno. Wysad solny w Wapnie jest najmniejszy w rejonie 
kujawskim (0,3 km2 powierzchni), a jego zwierciadło solne zalega na głęboko-
ści ok. 170 m. Całość przykryta jest czapą anhydrytowo-gipsową (ryc. 2). Wy-
sad w Wapnie stanowi wyniesienie z większej struktury solnej, której strop 
zalega na głębokości ok. 1500 m (Ślizowski, Kortas 1981; Garlicki, Szybist 
1988; Ślizowski, Saługa 1996; Jaworska, Ratajczak 2008). 

C. Wpływ czynników środowiskowych na procesy pustoszenia 

W 1828 r. w Wapnie rozpoczęta została eksploatacja gipsu, a w 1871 r. 
odkryto wierceniem złoża soli kamiennej. W 1911 r. belgijski koncern Solvay 
rozpoczął budowę kopalni i eksploatację soli. W 1933 r. doszło do zatopienia 
kopalni gipsu. W latach 1950–1965 kopalnia soli w Wapnie była największym 
producentem soli kamiennej w Polsce (Lisiecki 2007). Eksploatacja soli przy-
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czyniła się do rozbudowy samej miejscowości (w latach 1945–1978 powstało 
tu 315 nowych mieszkań, głównie w zabudowie wielorodzinnej blokowej)  
i wzrostu liczby ludności. W 1956 r. Wapno otrzymało status osiedla miejskie-
go, który utraciło w 1972 r. (Miasta… 1967). 

Kopalnia soli w Wapnie była uważana za bezpieczną, mimo to dość czę-
sto dochodziło w niej do przecieków wody i ługu z czapy gipsowej (m.in.  
w 1912, 1921, 1931, 1961, 1966 i 1970 r.), która stanowiła zasobny zbiornik 
wody i solanki (jego pojemność szacowano na 2,5 mln m3). W sierpniu 1972 r. 
wystąpił wyciek ługu z powierzchni o wydajności 0,2 l/min. Mimo prób zlikwi-
dowania wycieku, w lipcu i sierpniu 1976 r. nastąpił wzrost jego wydajności do 
5,6 l. 15 września 1976 r. wprowadzono w kopalni stan akcji ratowniczej i po-
wołano specjalistyczne zespoły ratownicze. Akcja ratownicza nie doprowadzi-
ła do zahamowania wycieku. W okresie od marca do czerwca 1977 r. pojawiły 
się nowe wycieki w rejonie akcji ratowniczej. l lipca 1977 r. łączny wpływ so-
lanki ze wszystkich wycieków wynosił już 50–60 l/min, a 18 lipca 127 l/min.  
3 sierpnia wyciek wzrósł do 530 l/min, przekraczając tym samym wielkość 
krytyczną (0,5 m3/l), dlatego też podjęto decyzję o całkowitym wstrzymaniu 
wydobycia (Lisiecki 2007). 

Prowadzono tylko akcję ratowniczą, a także ewakuację urządzeń i sprzę-
tu z wyrobisk podziemnych. 4 sierpnia wypływ wody zwiększył się do  

 

Ryc. 2. Szkic hydrogeologiczny stropowej części i nadkładu wysadu solnego w Wapnie 
Objaśnienia:  

1 – czwartorzędowe piaski i gliny zwałowe; 2 – neogeńskie iły poznańskie;  
3 – piaski neogeńskie; 4 – czapa gipsowa; 5 – złoże soli; 6 – kredowe skały zwięzłe;  

7 – zwierciadło wody piętra neogeńskiego; 8 – kierunek wtargnięcia wód;  
9 – przemieszczony materiał skalny. 

Źródło: Ślizowski, Kortas (1981). 
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2 m3/min, a następnie do 5 m3/min. W nocy z 4 na 5 sierpnia nastąpiło kata-
strofalne przerwanie się znacznych mas wody w rejonie komory 36. Natych-
miast wycofano na powierzchnię pozostałych pracowników i członków ekip 
ratowniczych. Nikt nie zginął, ani nie odniósł ran. Według szacunkowych obli-
czeń przyjęto, że w ciągu 15 minut do wyrobisk wdarło się około 30 tys. m3 
wody (2000 m3/min), a w ciągu doby wypływ wyniósł średnio 300 m3/min. 
Prawdopodobnie zapadła się lub popękała ochronna półka solna. Z powierzch-
ni ziemi w pobliżu kopalni zniknęła woda ze zbiornika po dawnej kopalni gip-
su. Woda zaczęła spływać z poziomu III na niższe poziomy (Lisiecki 2007). 

W wyniku wdarcia się wody do kopalni nastąpiło odwodnienie czapy 
gipsowej i skał zalegających wokół wysadu. Spowodowało to wytworzenie się 
leja depresyjnego i pustych przestrzeni pod ziemią. 5 sierpnia w wyniku osia-
dania gruntu na powierzchni powstało 6 zapadlisk, które miały kształt lejów  
o średnicy od 2 do 20 m i głębokości do 7 m. Pierwsze zapadliska powstały  
w rejonie zbiornika wodnego po dawnej kopalni gipsu. Zapadliska powstały 
także w pobliżu przedszkola. Częściowo zapadły się garaże stojące na tyłach 
przedszkola. Podjęto ewakuację ludności z zagrożonych obiektów. Powołano 
sztab akcji ewakuacyjnej. Ewakuowano 324 osoby z 21 budynków, wstrzyma-
no ruch kolejowy i samochodowy. Przedszkole, pocztę, centralę telefoniczną, 
ośrodek zdrowia i aptekę przeniesiono do pomieszczeń szkoły podstawowej 
(Lisiecki 2007). 

Do ponownych osiadań gruntu doszło 16 sierpnia i 8 września 1977 r., 
tym razem poza obszarem bezpośredniego zagrożenia. Powstał lej o głęboko-
ści kilku metrów. Do powstania kolejnych deformacji powierzchni w postaci 
osiadania dużych powierzchni terenu, zapadlisk, szczelin i niszczenia obiektów 
mieszkalnych doszło w nocy z 28 na 29 października. Dzięki natychmiastowej 
akcji ratowniczej ewakuowano wszystkich mieszkańców zagrożonych budyn-
ków.  

D. Skutki czynników środowiskowych 

W efekcie katastrofy swoje domy musiało opuścić ponad 1000 osób. Po-
wstało duże obniżenie terenu na trasie linii kolejowej Gniezno-Nakło n. Note-
cią. Zniszczeniu uległy tory kolejowe. Deformacje powierzchni wystąpiły jesz-
cze w styczniu 1978 r. (Lisiecki 2007). 

W wyniku akcji ratowniczej ewakuowano łącznie 1402 osoby, a prawie 
cała zabudowa centrum Wapna (47 budynków) uległa zniszczeniu lub uszko-
dzeniu. W ewakuacji brały udział oddziały wojska, a cały teren zabezpieczała 
milicja. Ewakuowaną ludność kierowano do kwater zastępczych w kilku mia-
stach województwa pilskiego (Piła, Wągrowiec, Złotów, Czarnków, Wronki 
oraz Trzcianka). W Wapnie pozostała jednak połowa jego mieszkańców. Usu-
wanie skutków katastrofy trwało kilka następnych lat. Rozebrano budynki 
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nienadające się do remontu i zamieszkania (w sumie 100 domów), a dawne 
centrum wsi zadrzewiono. Realizowano budownictwo zastępcze i zagospoda-
rowanie istniejących budynków i pomieszczeń. Wykonano drogi dojazdowe  
i objazdowe. Zdemontowano urządzenia i maszyny w obiektach naziemnych 
kopalni oraz wieże wyciągowe. Dokonano rekultywacji terenu szkód oraz na-
prawy instalacji podziemnych i naziemnych, a wyrobisko zalano wodą z pobli-
skiego Jeziora Czeszewskiego. W latach 1977–1984 na usuwanie szkód wydat-
kowano łącznie około 410 mln zł. Po ustaniu zagrożenia część mieszkańców 
wróciła do swoich domów. Część pracowników kopalni zatrudniono w kopalni 
soli w Kłodawie i zakładach chemicznych w Janikowie. Rozpoczęto też przygo-
towania do uruchomienia zakładów remontowych dla potrzeb przemysłu 
chemicznego (Mazur 2006; Lisiecki 2007). W wyniku katastrofy doszło także 
do przeobrażenia warunków hydrogeologicznych w otoczeniu wysadu (jak np. 
do migracji zasolonych wód z dolnych partii wysadu) (Rasała 2006). 

Procesy osiadania gruntu występują w Wapnie w dalszym ciągu, stąd też 
wymagają stałego monitoringu (Wilk, Kulma 2004). W kwietniu 2007 r. po 30 
latach od katastrofy doszło do kolejnego zapadnięcia się ziemi. 8 października  
2010 r., w wyniku badań geologicznych we wsi powstało pęknięcie w ziemi, 
długie na 18 m i szerokie na kilka mm. Na krótko ewakuowano mieszkańców 
dwóch bloków (67 osób) i przedszkole. Szczelina została zalana mieszanką 
betonową (Dembiński 2010). Na skutek zaistniałych problemów liczba miesz-
kańców w latach 1970–1988 zmniejszyła się z 2451 do 1666 osób. W 2009 r. 
wynosiła 1697 osób.  

O ubytku liczby ludności w Wapnie w równym stopniu zadecydowały 
czynniki związane z katastrofą górniczą, jak i powiązane z tym problemy na 
lokalnym rynku pracy. Problemy górnicze w Wapnie są też istotną barierą dla 
potencjalnego osadnictwa. 

Podsumowanie 

Opustoszenie miasta na skutek oddziaływania czynników środowisko-
wych jest jednym z ważniejszych zjawisk określających interakcje komponen-
tów przyrodniczych i antropogenicznych na Ziemi. Na obszarze Polski oddzia-
ływania te współcześnie w większym stopniu dotyczą pewnych fragmentów 
miast. Jednak z uwagi na skalę urbanizacji i stopień zagospodarowania prze-
strzennego mogą one być nawet bardziej szkodliwe niż całkowita degradacja 
osiedla o charakterze wiejskim.  

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci najbardziej zauważalnymi czynni-
kami pustoszenia miast (częściowego i kompletnego) na obszarze Polski były 
powodzie (m.in. Bogatynia, Opole, Sandomierz, Wrocław), uwarunkowania 
geologiczne związane z eksploatacją górniczą (m.in. Bytom, Miedzianka, Wap-



 
R. Szmytkie, R. Krzysztofik, M. Dymitrow, I. Kantor-Pietraga, J. Pełka-Gościniak, T.  Spórna, R. Brauer 

204 
 

no) oraz osuwiska zanotowane w wielu zurbanizowanych miejscowościach 
wypoczynkowych na terenach górskich.  

W odniesieniu do przeszłości ziem Polski, niemal zaniknął natomiast 
problem destrukcyjnego oddziaływania fal morskich i jego konsekwencji. 
Wskazać należy, że w okresie feudalnym był to czynnik zaniku co najmniej 
dwóch miast: Starej Łeby i Helu Starego.  

W odniesieniu do zjawisk obserwowanych na świecie (por. Blaikie i in. 
1994; El-Masri, Tiplle 2002; McLeman 2011) skala zjawiska opustoszenia jest 
o wiele mniejsza. Mimo to dwie tendencje: zmiany klimatyczne i ich wieloa-
spektowe konsekwencje środowiskowe oraz brak zrównoważonego rozwoju 
obszarów górniczych i pogórniczych mogą w przyszłości zwiększyć zakres 
negatywnego oddziaływania czynników środowiskowych na miasta i większe 
skupiska ludności. Symptomem tych zagrożeń jest stale nie malejąca liczba 
opustoszałych miejsc i miast. 

Na koniec pozostaje jeszcze odnieść się do kwestii miast zdegradowa-
nych względem zjawiska opustoszenia miast wskutek oddziaływania czynni-
ków środowiskowych. Przyjmujemy, że współcześnie oddziaływania te mogą 
mieć pewne znaczenie zarówno przy ewentualnej degradacji miast. Oddziały-
wania te musiałyby mieć charakter permanentny i skierowany w stronę rela-
tywnie małych miast. Czynnikiem, który najbardziej uprawdopodabnia taką 
sytuację są gwałtowne powodzie dużych rzek. Niekorzystna lokalizacja może 
być w tym przypadku przesłanką za ostateczną translokacją miasta na nowe 
miejsce. Ten sam czynnik może też stać się paradoksalnie tym, który spowodu-
je restytucję miasta. Mieszkańcy miasta zniszczonego mogą bowiem przenieść 
się do miejscowości, która aktualnie jest pozbawiona praw miejskich. W efek-
cie jej rozbudowy i wzrostu liczby ludności realnym scenariuszem mogą być 
starania o odzyskanie praw miejskich, których wcześniej miejscowość taka nie 
miałaby szans odzyskać. Taki scenariusz niewątpliwie wzmacnia fakt,  
iż znaczną część (może nawet większość) mieszkańców stanowiliby przesie-
dleńcy z opustoszałego miasta, którzy nadal chcieliby być „mieszczanami”. 
Oczywiście zaprezentowane projekcje mają w tej chwili wymiar teoretyczny, 
niemniej w kontekście prognozowanego wzrostu gwałtowności ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych – także w Polsce – nie można wykluczać, że staną się 
one w przyszłości faktem. 
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