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GO DAP – MA E MIASTO PRZYGRANICZNE

JAN MACIEJ CHMIELEWSKI, AGNIESZKA KARDA!

Dzieje przygranicznego miasta Go"dap za"o#onego w 1570 roku 

dokumentuj$ wp"yw ostatnich przemian spo"eczno-politycznych 

w skali krajowej i mi%dzynarodowej na struktur% przestrzenn$ 
miasta. Dotyczy"y one ró#norodnych relacji pomi%dzy grani-

cz$cymi pa&stwami, jak np. ich terytorialnych przemieszcze&, 

dewiacji ustrojowych, prawnych uwarunkowa& egzystencjo-

nalnych oraz przesiedle& ludno'ci. Go"dap na przestrzeni wie-

ków zmienia"a nie tylko form% zabudowy, cechy funkcjonalne 

i mieszka&ców, ale te# kierunki terytorialnej ekspansji, struktu-

r% u#ytkowania ziemi. Dzisiejsze miasto ods"ania tylko nielicz-

ne 'lady tej przesz"o'ci, cz%'( z nich dokumentuj$ stare mapy 

i teksty kronikarskie. Po drugiej wojnie 'wiatowej miasto d"u-

go adaptowa"o si% do nowej sytuacji i powoli budowa"o swoj$ 
spo"eczn$ i przestrzenn$ to#samo'(. Wspó"czesne spo"eczno-

gospodarcze t"o rozwoju sprawia, #e upodabnia si% ono do wie-

lu innych ma"ych miast w Polsce. W jego uk"adzie przestrzen-

nym zarysowuj$ si% zarówno wady strukturalne, jak i tendencje 

rozwojowe typowe dla tej grupy miast, co wyra#a najdobitniej 

mapa u#ytkowania gruntów miejskich. Ukazuje ona charaktery-

styczny proces wewn%trznej dekoncentracji zagospodarowania 

miejskiego, po"$czony z dezurbanizacj$ struktury miasta. Go"-
dap jest przyk"adem s"abo'ci polskiego planowania przestrzen-

nego zw"aszcza w konfrontacji ze spontanicznie zachodz$cymi 

procesami w gospodarowaniu przestrzeni$, które mia"y miejsce 

w ostatnim dwudziestoleciu.

S"owa kluczowe: Go"dap, ma"e miasto, dezurbanizacja, zago-

spodarowanie przestrzeni

GO DAP – SMALL BORDER TOWN 

ABSTRACT

The history of the border town of Go"dap founded in 1570 doc-

uments the impact on the structure of its urban space brought 

by the recent socio-political changes on both the home and in-

ternational scene. In this case, the changes concerned relations 

of various kind between the bordering countries such as their 

shifting frontiers, anomalies in their political systems, legal ex-

istential conditions, and population transfers. What changed in 

Go"dap over the centuries was not only the form of its buildings 

and their functional characteristics as well as its residents, but 

also the directions of its expansion and land-use structure. To-

day the town shows few traces of its past, some surviving only 

in old maps and chronicles. After World War II, the town took 

a long time to adapt to the new circumstances and was slow to 

built its social and spatial identity. The contemporary socio-eco-

nomic background of its development has rendered it similar 

to many other small towns in Poland. Consequently, both the 

structural defects and developmental trends typical of this group 

of towns are visible in its spatial layout: this is most clearly vis-

ible on the map of its land use. It reß ects the characteristic proc-

ess of sprawling development coupled with deurbanisation of 

the town’s structure. Go"dap is an example of the weaknesses 

of Polish spatial planning, especially when confronted with the 

spontaneous processes of space management that have occurred 

in the last two decades.

Keywords: Go"dap, small city, urban sprawl, land management

STRESZCZENIE

Historia miasta

Miasta przygraniczne s$ zawsze specyÞ cznymi 

jednostkami osadniczymi, w których odbijaj$ si% 
ró#norodne relacje mi%dzy granicz$cymi pa&stwa-

mi. W strukturze przestrzennej mog$ one wyra#a( 
si% formami obronnymi, je#eli istnieje zagro#enie 

konß iktem mi%dzynarodowym lub formami przy-

jaznymi, je#eli wspó"praca pomi%dzy granicz$cymi 

ze sob$ krajami jest o#ywiona wymian$ handlow$, 
turystyczn$ czy kulturaln$. Przyk"ad miasta Go"dap 

dokumentuje, jak zmieniaj$ce si% uwarunkowania 

w tym zakresie wp"ywa"y na jego kierunki rozwoju 

i struktur% przestrzennego zagospodarowania. 

Od roku 1422, tj. od podpisania traktatu melne&-

skiego, w rejonie dzisiejszego miasta spotyka"y si% 
terytoria trzech pa&stw: Prus Ksi$#%cych, Wielkiego 

Ksi%stwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. O za-
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sztynem i Berlinem. Rozwój tras kolejowych w wie-

ku XX mia" charakter strategiczno-militarny, "$cz$c 

wzd"u# granicy rosyjskiej pruskie garnizony (il. 2). 

Z tego czasu zachowa"y si% monumentalne wiadukty 

w pobliskich Sta&czykach, Kiepojciach i Botkunach 

(il. 3). Miasto i jego okolice, otoczone Puszcz$ Ro-

minck$ i Wzgórzami Szeskimi oraz jeziorami i la-

sami bogatymi w zwierzyn%, przyci$ga"o my'liwych 

z kr%gów ówczesnych elit towarzyskich, w tym sa-

mego cesarza Wilhelma II, co podnosi"o pozycj% 
Go"dapi wobec innych miast pruskich.5 

Na pocz$tku pierwszej wojny 'wiatowej Go"dap 

zosta"a zaj%ta przez wojska rosyjskie, które stacjo-

nowa"y tu do 1915 roku. W tym czasie zrujnowano 

91 budynków w mie'cie, wiele warsztatów, w tym 

wszystkie budynki na rynku i wokó" niego (il. 4). 

Odbudowa rozpocz%"a si% tu# po wyj'ciu wojsk ro-

syjskich, kiedy zniszczone miasta pruskie zosta"y 

obj%te wspólnym pa&stwowym programem odbudo-

wy. Przygotowano plany regulacyjne, a nawet wzor-

cowe projekty budowlane kamieniczek mieszcza&-

skich. W Go"dapi najwi%kszy nacisk po"o#ono na 

rynek, na 'rodku którego wzniesiono nowe obiekty 

u#yteczno'ci publicznej: ko'ció", ratusz, s$d, areszt, 

"o#eniu Go"dapi w 1570 roku zdecydowa"o przygra-

niczne po"o#enie. Miasto mia"o przyczyni( si% do 

aktywizacji gospodarczej strefy przygranicznej. Na-

stawione by"o na wymian% handlow$ pomi%dzy s$-
siednimi pa&stwami, które w okresie jego powstania 

by"y z"$czone uni$, a w przypadku Prus zale#no'ci$ 
lenn$. Powsta"o za spraw$ ksi%cia pruskiego Al-

brechta Fryderyka, który w przywileju lokacyjnym1 

nada" miastu nazw% Go"dap2. Przywilej wyposa#y" 
Go"dap w znaczny obszar – 157 w"ók, 22 morgi 

i 157 ¾ pr%tów, tj. ok. 2735 ha. Z tego obszaru tyl-

ko 7,5 w"óki przeznaczono na zbudowanie miasta, 

reszt% zajmowa"y lasy i pola uprawne. Miasto roz-

planowano regularnie nadaj$c mu kszta"t prostok$ta 

z du#ym rynkiem i dwiema ulicami g"ównymi po-

"$czonymi przecznicami. Ca"o'( otacza"a zapewne 

palisada z czterema bramami. Na skarpie od strony 

rzeki usytuowano ko'ció", a w latach nast%pnych 

szko"% i szpital3 (il. 1).

W czasach nowo#ytnych Go"dap wielokrotnie do-

'wiadcza"y po#ary, zarazy i grabie#e, a tak#e znisz-

czenia wojenne. W 1719 r. stacjonowa" tu przygra-

niczny garnizon, dla którego niedaleko miasta wznie-

siono koszary. Z o'rodka rolniczego sukcesywnie 

miasto przekszta"ca"o si% w o'rodek rzemie'lniczo-

handlowy z zak"adami produkcyjnymi zwi$zanymi 

z rolnictwem, co mia"o o#ywczy wp"yw na s"abo 

zurbanizowane przygraniczne terytoria. Do miasta 

przybywali kupcy i sprzedawcy, zw"aszcza byd"a, 

nie tylko z okolicznych wiosek, ale równie# z bar-

dziej odleg"ych miejscowo'ci.4 Charakterystyczna 

by"a tak#e migracja ludno'ci z s$siednich pa&stw. 

Oprócz Niemców miasto zamieszkiwa"a du#a grupa 

ludno'ci polskiej, litewskiej i #ydowskiej.

Wa#nym wydarzeniem w dziejach miasta by"a 

pruska reforma administracyjna z 1818 roku, któ-

ra awansowa"a Go"dap do rangi siedziby powiatu. 

Wp"yn%"o to na pozycj% miasta i przyczyni"o si% do 

przyspieszenia rozwoju gospodarczego. W 1879 

roku budowa linii kolejowej Królewiec – E"k, a na-

st%pnie innych po"$cze& sprawi"a, #e miasto sta"o si% 
wa#nym w%z"em kolejowym w tej cz%'ci Prus. Uzy-

skano wówczas bezpo'rednie po"$czenia ze stolic$ 
Prus Wschodnich oraz po'rednio z K%trzynem, Ol-

1 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995.
2 Nazwa ta w j%zyku polskim stwarza wiele problemów de-

klinacyjnych. Nale#y bowiem do grupy wyrazów odziedziczonych 

lub zapo#yczonych. Cz%sto wi%c mylnie przypisuje si% jej form% 
m%sk$, podczas gdy s"owo to pochodzi od #e&skich nazw 

rzeki i jeziora. A. Kubiak-Sokó", S ownik nazw miejscowo!ci 

i mieszka"ców, R. 2007.

3 J. S"oma, Jak powsta a Go dap, R. 2011; J. Kopcia", Go dap 

i okolice, Suwa"ki 1995.
4 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995.
5 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995; D. Zeigert, Vers-

chwundene Gleise, Die Kaiserbahn Goldap – Szittkehmen, Go"-
dap 2011; J. Kurkowska-Ciecha&ska, A. Ciecha&ska, Linia kole-

jowa Botkuny – #ytkiejmy, R. 2012.

1. Rozplanowanie miasta Go"dap w 1608 roku; 1. Zespó" ratu-

sza, 2. Ko'ció". )ród"o: www.Go"dap.org.pl

1. Plan of Go"dap from 1608; 1. The Town hall complex, 2. The 

church. Source: www.Go"dap.org.pl
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2. Powiat go"dapski przed 1945 r. z uk"adem linii kolejowych w%z"a stacji Go"dap

)ród"o: http://home.fhtw-berlin.de

2. The Go"dap district before 1945 with the layout of the Go"dap railway junction

Source: http://home.fhtw-berlin.de

3. Zachowane wiadukty Cesarskiej Linii Kolejowej w rejonie Go"dapi

)ród"o: fot. Agnieszka Karda'
3. Preserved viaducts of the Imperial Railway Line in the area of Go"dap

Source: fot. Agnieszka Karda'
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poczt%, remiz% stra#y po#arnej i zieleniec miejski. 

Wokó" rynku powsta"y dwukondygnacyjne kamieni-

ce, niektóre z podcieniami (il. 5). W rejonie dworca 

kolejowego lokalizowane by"y zak"ady przemys"o-

we, a w latach 30. XX w. rozpocz%to budow% dziel-

nicy willowej. W kierunku po"udniowym, w rejonie 

koszar lokowane by"y zarówno nowe obiekty u#y-

teczno'ci publicznej, jak i zabudowa jednorodzinna. 

Jedn$ z wybiegaj$cych z rynku ulic, w miejscu roz-

widlenia wzbogaci" plac, zamkni%ty od po"udnia bu-

dynkiem starostwa (kreishaus), za którym za"o#ony 

zosta" park miejski. Ca"e miasto spi%to ci$gami no-

wych ulic obsadzonych szpalerami drzew. Pojawi"y 

si% równie# nowe obiekty us"ugowe i rekreacyjno-

sportowe. Miasto otrzyma"o elektryczno'( i kanali-

zacj%6 (il. 6).

W dwudziestoleciu mi%dzywojennym Go"dap 

stawa"a si% coraz bardziej atrakcyjna turystycznie. 

6 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995; Baza Informacji 

Lokalnej zarz$dzana przez Bibliotek% Publiczn$ w Go"dapi; 

M. Siuchni&ski, Miasta polskie w Tysi$cleciu, Tom pierwszy, 

Wroc"aw 1965.

4. Stan zabudowy rynku w Go"dapi po zniszczeniach w czasie pierwszej wojny 'wiatowej. )ród"o: fotopolska.eu

4. The condition of buildings in and around Go"dap’s marketplace after the destruction during the First World War

Source: fotopolska.eu

5. Stan zabudowy strefy centralnej miasta Go"dap przed zniszczeniami II wojny 'wiatowej. )ród"o: www.Go"dap.org.pl

5. The condition of buildings in the central zone of the town before the destructions of the Second World War

Source: www.Go"dap.org.pl
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Przyjezdnych przyci$ga"y jezioro i po"o#one wokó" 
niego obiekty rekreacyjne. Pod miastem, na najwy#-
szym wzniesieniu – Pi%knej Górze, stworzono mo#-
liwo'( uprawiania narciarstwa i sportów szybowco-

wych.7 Przed drug$ wojn$ 'wiatow$ powi%kszy" si% 
tak#e go"dapski garnizon wojskowy.

W czasie drugiej wojny 'wiatowej front dzia"a& wo-

jennych dotar" do Go"dapi dopiero w ko&cu 1944 r.

Miasto przechodzi"o kilka razy z r$k do r$k. Na po-

cz$tku 1945 r. zosta"o zaj%te przez wojska Armii 

Czerwonej, a w marcu tego samego roku przekazane 

w"adzom polskim. Wielkie zniszczenia z tego okre-

su, jak równie# zmiany spo"eczno-polityczne i go-

spodarcze podkopa"y kondycj% rozwojow$ Go"dapi, 

a tak#e zmieni"y jej wygl$d. Szacuje si%, #e destrukcji 

uleg"o 90 proc. substancji budowlanej. Liczne tereny 

by"y zaminowane. Rozebrano lini% kolejow$. Infra-

struktura techniczna nadawa"a si% do gruntownych 

napraw. Mieszka&cy Go"dapi zgin%li podczas dzia"a& 

wojennych lub zostali obj%ci programem wysiedle&.8 

Rozpocz%ta w sierpniu 1946 r. akcja wywózki lud-

no'ci niemieckiej z okr%gu mazurskiego trwa"a do 

roku 1947. Jej celem by"o umocnienie polsko'ci na 

ziemiach odzyskanych. W pierwszym transporcie 

wysiedlono z Go"dapi 1430 mieszka&ców z plano-

wanych 1574. Niemcy, którzy zdecydowali si% po-

zosta(, za g"odowe racje pracowali przy odbudowie 

zniszcze& lub wykonywali prace polowe.9 

Liczba ludno'ci Go"dapi spad"a z ponad 12 ty-

si%cy mieszka&ców (stan z 1939 roku) do 632 osób. 

Po wojnie liczba ta powoli wzrasta"a, osi$gaj$c stan 

sprzed drugiej wojny 'wiatowej dopiero w latach 70. 

XX wieku i utrzymuje si% na poziomie oko"o 13 ty-

si%cy mieszka&ców.10 Nowi osadnicy nap"ywali do 

miasta najcz%'ciej z pobliskich województw, g"ównie 

z województwa bia"ostockiego, ale tak#e ze wschod-

nich rejonów dawnej Rzeczypospolitej. Osiedlali si% 
tu szukaj$c zatrudnienia w miejscowej cegielni, m"y-

nie lub przy pozyskiwaniu drewna czy #wiru.

Wytyczony w wyniku uk"adu poczdamskiego prze-

bieg granicy pa&stwowej dziel$cy Prusy Wschodnie 

na dwie cz%'ci sprawi", #e fragment przedwojennego 

powiatu go"dapskiego znalaz" si% po stronie Zwi$zku 

Radzieckiego. W 1946 roku Go"dap zosta"a przy"$-
czona do województwa bia"ostockiego, utrzymuj$c 

jednocze'nie funkcj% stolicy okrojonego powiatu.

Odbudowa rozpocz%"a si% zaraz po wojnie z ini-

cjatywy nowych mieszka&ców i w"adz lokalnych. 

Inwestycje budowlane mia"y ogromny wp"yw na 

struktur% przestrzenn$ i pozycj% gospodarcz$ mia-

sta. Prace rozpocz%to od najwa#niejszych obiektów 

administracyjnych oraz us"ugowych np. szpitala 

i szko"y, w drugiej kolejno'ci powstawa"a zabudowa 

mieszkaniowa.11 Pierwsze budynki mieszkalne by"y 

gotowe dopiero pod koniec lat 60. XX w. Rynek 

d"ugo jeszcze po wojnie pozostawa" zwaliskiem gru-

7 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995; Baza Informacji 

Lokalnej zarz$dzana przez Bibliotek% Publiczn$ w Go"dapi.
8 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995; Baza Informacji 

Lokalnej zarz$dzana przez Bibliotek% Publiczn$ w Go"dapi.

9 A. Kostrzewa, Niemcy na Warmii i Mazurach w 1945 roku, 

R. 2012.
10 Bank Danych Lokalnych; M. Klimczyk, Statystyka miast 

i osiedli, 1945–1965, Warszawa 1967. 
11 J. Kopcia", Go dap i okolice, Suwa"ki 1995.

6. Mapa rejonu miasta Go"dap, stan zabudowy z pocz$tku lat 30. XX wieku 

)ród"o: Archiwum Map Pomorza Gda&skiego, http://igrek.amzp.pl/5009

6. Map of Go"dap showing the town’s built-up areas in the early 1930s.

Source: Archiwum Map Pomorza Gda&skiego, http://igrek.amzp.pl/5009
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zów. Dopiero w latach 70. i 80. zacz%to wznosi( tu 

pi%ciokondygnacyjne bloki mieszkalne w technologii 

OWT, o typowym dla osiedli mieszkaniowych uk"a-

dzie (il. 7). Przy odbudowie starano si% zachowa( hi-

storyczn$ siatk% ulic, ale linie zabudowy by"y rozsu-

wane. Zatarciu ulega"a dawna parcelacja, w zwi$zku 

z tym Go"dap traci"a historyczny, ma"omiasteczkowy 

charakter, a jej znaczenie jako o'rodka us"ugowego, 

handlowego, politycznego i turystycznego mala"o. 

Zakres realizowanych us"ug by" niewielki i ograni-

czony do zaspokajania podstawowych potrzeb miesz-

ka&ców. Zasi%g oddzia"ywania miasta ograniczy" si% 
tym samym do najbli#szej okolicy. Nie odrodzi"o si% 
ju# lokalne, prywatne rzemios"o. Zmieni"a si% struk-

tura w"asno'ciowa gruntów i zabudowy, a mieszka&-

cy na d"ugo czuli si% czasowymi lokatorami w mie-

'cie, z którym nie wi$za"a ich ani tradycja, ani histo-

ria. W latach 50. wi%kszo'( mieszka&ców znajdowa-

"a zatrudnienie w okolicznych PGR-ach: Jabramowo, 

Go"dap II, Rostek, Niedrzwica i innych.

Gospodarcze uwarunkowania rozwoju Go dapi

W latach 60. XX w. przypomniano sobie o przed-

wojennym, uzdrowiskowym znaczeniu Go"dapi. 

Przebadano lokalne warunki klimatyczne, wody 

mineralne, a tak#e sprawdzono zasoby z"ó# bo-

rowinowych. Badania potwierdzi"y te walory, co 

uruchomi"o inwestycje zwi$zane z uzdrowiskowy-

mi i rekreacyjnymi funkcjami. Zacz%"y powstawa( 
pierwsze domy wypoczynkowe, hotele, pensjonaty 

i domki kempingowe sytuowane g"ównie wokó" 
jeziora Go"dap. W zwi$zku z tym na pocz$tku lat 

80. okre'lono Go"dap jako miejscowo'( o potencja-

le uzdrowiskowym i w wyniku wieloletnich stara& 

w 2000 r. uda"o si% gminie uzyska( status uzdrowi-

ska12 (il. 8).

W 1975 r. nast$pi"a likwidacja powiatów i utwo-

rzenie tzw. ma"ych województw. Go"dap zaliczono 

do województwa suwalskiego. Zmiana ta nie by"a 

korzystna. Miasto utraci"o rang% powiatu i sta"o si% 
gmin$ miejsk$ wyposa#on$ jedynie w nieliczne us"u-

gi wy#szego rz%du. Wszystkie wa#niejsze instytucje, 

takie jak s$d czy zak"ad opieki zdrowotnej, zosta"y 

przeniesione do Olecka. Województwo suwalskie, 

jedno z biedniejszych wówczas w kraju, sta( by"o 

jedynie na bardzo skromne wsparcie Þ nansowe mia-

sta, co wywo"ywa"o liczne protesty spo"eczne, de-

monstracje i strajki. Dopiero odbudowa samorz$du 

gminnego po zmianach ustrojowych wzmocni"a po-

zycj% Go"dapi. Miasto zdoby"o wi%ksze uprawnienia 

do decydowania o w"asnych sprawach. W 1989 r.

w"adze samorz$dowe przygotowa"y strategi% rozwo-

ju z uwzgl%dnieniem funkcji turystycznej i uzdrowi-

12 Redakcja strony internetowej www.goldap.org, Historia Go -
dapi, Go"dap 2010.

7. Strefa centralna miasta Go"dap, aktualny stan zabudowy

)ród"o: fot. Agnieszka Karda'
7. The central zone of Go"dap, current state of the built-up areas

Source: fot. Agnieszka Karda'
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8. Walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta Go"dap

)ród"o: opracowanie w"asne

8. Natural and landscape values of Go"dap

Source: own work
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skowej, doprowadzono do zamkni%cia nierentow-

nych i uci$#liwych pa&stwowych przedsi%biorstw, 

a w ich miejsce zacz%to wspiera( prywatne Þ rmy 

dzia"aj$ce w realiach wolnego rynku.13

Reforma administracyjna z 1999 r. przywróci"a 

powiaty. W jej wyniku powsta" powiat olecko-go"-
dapski, rozdzielony dopiero w 2002 r. i wówczas 

Go"dap ponownie odzyska"a status siedziby powia-

tu, który w"$czony zosta" do utworzonego woje-

wództwa warmi&sko-mazurskiego.

Równolegle z funkcj$ uzdrowiskowo-turystyczn$ 
w"adze miejskie dostrzeg"y wag% przygranicznego 

po"o#enia miasta i korzy'ci, jakie mog$ wynika( 
z o#ywienia kontaktów gospodarczych z obwodem 

kaliningradzkim. W efekcie prowadzonych rozmów 

w 1995 roku otwarte zosta"o przej'cie graniczne 

„Go"dap – Gusiew” i dopuszczony ruch osobowy tu-

rystyczny i rowerowy. Najintensywniej rozwin$" si% 
jednak ruch towarowy, mimo #e przewozy by"y ogra-

niczone do "adunków o masie ca"kowitej do 7,5 t.14

Otwarcie granicy dla ruchu osobowego o#ywia"o 

kontakty ludno'ci, g"ównie jednak przyczyni"o si% 
do rozwoju drobnego przemytu wyrobów tytonio-

wych, alkoholowych i paliw. W ramach walki z tym 

procederem podniesiono ceny wiz i zwi%kszono 

kontrol% baga#u, co w efekcie ograniczy"o przemyt, 

ale jednocze'nie zatrzyma"o i tak niewielki ruch tu-

rystyczny z tego kierunku15. Zdecydowanie wy#sza 

w tym samym czasie by"a liczba turystów niemie-

ckich. Przybywali oni bowiem do Go"dapi z senty-

mentu do dawnego „vaterlandu” widz$c tu jedno-

cze'nie mo#liwo'( taniego wypoczynku.

Ruch samochodów ci%#arowych pocz$tkowo ze 

wzgl%du na ma"e nat%#enie nie by" uci$#liwy dla 

centrum miasta. Po 1995 roku zwi%kszy" si% jednak 

do tego stopnia, #e sta"o si% konieczne wybudowanie 

obwodnicy. Jej realizacja odci$#y"a centrum Go"da-

pi oraz znacz$co zmniejszy"a problem emisji ha"asu.

Od po"owy 2012 roku, po licznych rozmowach 

mi%dzy administracj$ rz$dow$ Polski i Rosji, ot-

warto ma"y ruch w streÞ e przygranicznej. Ruch 

ten mia" u"atwi( wielokrotne przekraczanie granicy 

w celach turystycznych, spo"ecznych i kulturowych 

mieszka&com strefy polskiej oraz ca"ego obwodu 

kaliningradzkiego. Jednak dogodno'( ta nie cieszy 

si% popularno'ci$ w'ród mieszka&ców Go"dapi i do 

tej pory nie o#ywi"a znacz$co ruchu granicznego16, 

chocia# z rozmów pomi%dzy rz$dami wynika"o, #e 

zainteresowanie ludno'ci by"o bardzo du#e. Dane 

statystyczne pokazuj$, #e na razie ruch graniczny 

nie generuje znacz$cych przychodów ani dla mia-

sta, ani dla przedsi%biorców prywatnych. Stagnacja 

w tym zakresie stanowi powa#ny problem dla roz-

woju Go"dapi, która jest nastawiona na wykorzysta-

nie cennych walorów przyrodniczych i leczniczych 

oraz powstaj$cej infrastruktury turystycznej i bazy 

noclegowej. Ze wzgl%du na niewielk$ odleg"o'( do 

Federacji Rosyjskiej, zak"ada si%, #e w przysz"o-

'ci Go"dap mo#e sta( si% atrakcyjnym miejscem 

„wczasów zagranicznych” dla mieszka&ców Kali-

ningradu. Tymczasem tzw. „turystyczny ruch gra-

niczny” ma cechy wyra*nie handlowe. Mieszka&cy 

obwodu kaliningradzkiego przybywaj$ do polskiej 

strefy przede wszystkim w celu zakupu sprz%tu 

elektronicznego, który u nich jest bardzo drogi b$d* 
niedost%pny.

Dla gospodarczego o#ywienia regionu w 1996 r. 

zosta"a utworzona Suwalska Specjalna Strefa Eko-

nomiczna, sk"adaj$ca si% z sze'ciu podstref, z któ-

rych jedna znajduje si% w s$siedztwie przej'cia gra-

nicznego tu# za granic$ miasta Go"dapi. Przy wybo-

rze jej lokalizacji kierowano si% blisko'ci$ szlaków 

komunikacyjnych "$cz$cych Europ% Zachodni$ ze 

Skandynawi$ i Wschodem oraz dobr$ infrastruktur$ 
drogow$. Celem strefy w Go"dapi jest przyci$gni%-
cie obcego kapita"u z Litwy, Bia"orusi i Rosji, "$cz-

nie z innowacyjnymi technologiami oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy. W streÞ e znalaz"o ju# zatrud-

nienie 895 osób.17 

Dzi%ki funduszom pozyskanym z bud#etu pa&-

stwa i z Unii Europejskiej powsta"y m.in. nowe 

obiekty turystyczne i rekreacyjne, odrestaurowano 

ju# istniej$ce, rozbudowano i zmodernizowano in-

frastruktur% techniczn$ i spo"eczn$ oraz system ko-

13 Redakcja, Historia Go dapi, Go"dap 2010; Strona internetowa 

Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO 

Kraina Bociana”.
14 Opracowania powsta"e w wyniku projektu „Wiem jak jest” 

zarz$dzanego przez Instytut Socjologii Wydzia"u FilozoÞ i i So-

cjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

15 G"ówny Urz$d Statystyczny podawa", #e w latach 2005–2011 

Go"dap odwiedza"o kolejno: 102, 159, 63, 12, 13, 12, 41 turystów 

pochodzenia rosyjskiego.
16 Jak twierdzi osoba pracuj$ca w komórkach odpowiedzialnych 

za turystyk% i promocj% miasta.
17 K. Mazur, Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary 

przemys owe, R. 2004; OÞ cjalna strona internetowa Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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9. Rozmieszczenie terenów us"ug w mie'cie Go"dap, stan z 2012 r. )ród"o: opracowanie w"asne

9. Distribution of service areas in Go"dap, state in 2012. Source: own work

munikacyjny. W"adze lokalne nieustannie promuj$ 
miasto. Niestety nie osi$gni%to jeszcze znacz$cego 

odd*wi%ku ponadlokalnego. 

Du#ym problemem w rozwoju Go"dapi jest nadal 

znikoma liczba przedsi%biorstw z du#ym kapita"em, 

które zapewnia"yby sta"e miejsca pracy oraz zró#ni-

cowan$ ofert% us"ug. Sytuacj% poprawia nieco przej-

'cie graniczne zwi%kszaj$ce przep"ywy towarów 

i ruch turystyczny. Odnotowano tak#e zainteresowa-

nie inwestorów zagranicznych (il. 9).



40

Struktura przestrzenna miasta Go dap 

Liczba ludno'ci Go"dapi w roku 2011 wynosi"a 

13 401 osób, natomiast "$czna powierzchnia miasta 

w granicach administracyjnych to 1710 ha, co daje 

'redni$ g%sto'( zaludnienia ok. 7,8 mieszka&ca/ha. 

Niska g%sto'( zaludnienia wi$#e si% z niewielkim 

obszarem lokacyjnym, wynosz$cym ok. 2735 ha. 

Z danych GUS-u wynika, #e powierzchnia miasta 

zmniejsza"a si%. W 1960 r. wynosi"a ok. 2300 ha, 

a w 1965 r. – ok. 1900 ha18, co zapewne wynika"o 

z wy"$czania po wojnie gruntów przejmowanych 

przez Pa&stwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y). 

Dysponuj$c tak znacznym obszarem Go"dap mia"a 

tendencj% do rozpraszania zabudowy miejskiej. Ju# 
mapy z okresu mi%dzywojennego ukazuj$ poza ob-

szarem historycznym miasta, wyodr%bniaj$ce si% te-

reny zabudowy w jego streÞ e obrze#nej utworzone 

w zwi$zku z budow$ linii kolejowej, takie jak zak"a-

dy przemys"owe i magazyny. Nast%pnie na pó"noc 

od linii kolejowej w kierunku lasu i jeziora powsta-

wa"y zespo"y zabudowy jednorodzinnej. Na rozle-

g"ych terenach rolnych wyst%powa"y przed wojn$ 
tylko pojedyncze zagrody lub budynki zwi$zane 

z produkcj$ roln$. 
Tak ukszta"towana struktura przestrzenna mia-

sta przetrwa"a do ko&ca lat 70. XX w. W uk"adzie 

zabudowy wyra*nie wyodr%bnia"y si% trzy strefy 

miejskie: centralna, po'rednia i zewn%trzna. Stref% 
centraln$ tworzy" historyczny o'rodek z rynkiem 

i regularn$ siatk$ ulic, których przed"u#enie porz$d-

kowa"o sukcesywnie narastaj$ce nowsze cz%'ci mia-

sta. W streÞ e centralnej zabudowa by"a zwarta, a jej 

zasi%g wyznacza"y naturalne bariery morfologiczne: 

rzeka, podmok"e "$ki i obni#enia terenowe. Tu sku-

piona by"a wi%kszo'( obiektów us"ugowych lokali-

zowanych przede wszystkim w rejonie rynku.

Strefa po'rednia wokó" centrum miasta charak-

teryzowa"a si% ekstensywn$ zabudow$, porozcina-

n$ terenami upraw rolnych, "$k i "%gów. Zabudowa 

by"a tu zró#nicowana pod wzgl%dem Þ zjonomicz-

nym i funkcjonalnym. Przede wszystkim uk"ada"a 

si% wzd"u# doliny rzeki Go"dapa i linii kolejowej. 

Wi%kszym zespo"em zabudowy by"a tylko kolonia 

domów jednorodzinnych usytuowana na po"udnie 

od zespo"u koszar. 

18 M. Klimczyk, Statystyka miast i osiedli, 1945–1965, Warszawa 

1967.
19 Studium zosta"o sporz$dzone dla obszaru 1840 ha, czyli wi%k-

szego ni# terytorium miasta w granicach administracyjnych. 

Rozleg"$ stref% zewn%trzn$ tworzy"y zawsze tere-

ny upraw rolnych nale#$ce g"ównie do mieszka&ców 

miasta, a tak#e bogate tereny le'ne. Wyst%powa"y 

w niej jedynie pojedyncze zagrody rolnicze wpisane 

w pagórkowaty krajobraz. 

Tendencja do dyspersji zabudowy na obrze#ach 

miast ziem zachodnich i pó"nocnych w okresie 

PRL-u w"a'ciwie nie wyst%powa"a. Wobec ograni-

czonej dost%pno'ci inwestycyjnej gruntów skarbu 

pa&stwa, do ko&ca lat 60. XX w. sektor prywatny ce-

chowa"a w tej cz%'ci Polski niska dynamika rozwo-

ju. Na zmiany w strukturze zabudowy mia" wp"yw 

uk"ad mi%dzy PRL a RFN podpisany w 1970 r. oraz 

prywatyzacja gruntów rolnych w granicach miast. 

Dopiero zmiany po 1989 r. zdecydowanie odmieni-

"y t% sytuacj%. Przy drogach zacz%"a zag%szcza( si% 
zabudowa, powstawa"y oderwane od miasta obiek-

ty techniczne, cmentarze, zgrupowania ogródków 

dzia"kowych, zabudowania zwi$zane z przej'ciem 

granicznym i specjaln$ stref$ ekonomiczn$. Umac-

nia"a si% prywatna w"asno'( terenów rolnych, cz%sto 

parcelowanych z my'l$ o ich nierolniczym zagospo-

darowaniu. Rolnictwo jako ma"o op"acalna ga"$* 
produkcji zast%powane by"o pozarolnicz$ dzia"alno'-
ci$, która w streÞ e przygranicznej koncentrowa"a si% 
albo wokó" handlu detalicznego i hurtowego oraz to-

warzysz$cych im us"ug, albo sektora turystycznego 

i wypoczynkowego zwi$zanego z uzdrowiskowym 

statusem Go"dapi. Pojedyncze zak"ady produkcyjne 

lokowano na oderwanych od siebie dzia"kach. Dzi' 
w Go"dapi funkcjonuj$ g"ównie tartak, zak"ady prze-

twórstwa spo#ywczego, piekarnia oraz fabryka ko-

pert i opakowa&. Warunki dla rozwoju rolnictwa nie 

s$ dogodne. W licznych rejonach wyst%puje wysoki 

poziom wód gruntowych, w innych – niekorzyst-

na rze*ba terenu. Zwi%ksza si% wi%c powierzchnia 

gruntów le#$cych od"ogiem oraz nieu#ytkowanych 

"$k. Dzia"ki rolne wyst%puj$ g"ównie przy siedli-

skach, plony cz%'ciowo traÞ aj$ na rynek lokalny 

i do najbli#szych okolic. 

W 2001 r. uchwalone zosta"o studium uwarunko-

wa& i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Go"dap19. Dokument wyra#aj$cy po-

lityk% przestrzenn$ samorz$du gminnego podkre'la" 
potrzeb% ochrony walorów krajobrazowo-przyrodni-

czych Go"dapi i wzmocnienie roli miasta w regionie 

Do obszaru studium w"$czono mi%dzy innymi tereny w rejonie 

przej'cia granicznego oraz teren Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nej. 


