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Streszczenie. Staro  struktury przestrzennej miasta przejawia si  w liczbie przekszta ce  uk adu 
przestrzeni publicznych. Te za  s  konsekwencj  zmian otoczenia kulturowego. Tez  t  poparto 
przyk adem przekszta ce  uk adu przestrzennego centrum Góry Kalwarii. W pracy przeanalizo-
wano schematy przestrzeni publicznej z ró nych etapów rozwoju miasta.   
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WST P 
 
Jest co  poci gaj cego w starych miastach. Z jednej strony zakonserwowane 

obrazy przesz o ci pozwalaj  przenie  si  wyobra ni  w odleg e czasy. Z dru-
giej za  wspó istnienie ró norodnych form przestrzeni miejskiej pochodz cych 
z ró nych epok powoduje, e obserwator nie mo e zastosowa  tych samych, 
u ywanych na co dzie  „kalek” percepcyjnych. Przeciwnie, zmuszony jest po-
rzuci  lub zmodyfikowa  swoje dotychczasowe modele przestrzennej reprezen-
tacji rzeczywisto ci, przez co jego doznania staj  si  bogatsze i g bsze. W obra-
zie miasta stosunkowo atwo jest wyodr bni  podobne fragmenty uk adów urba-
nistycznych, z których utworzona jest mozaika struktury przestrzennej. Wieko-
wo  uk adu urbanistycznego uwidacznia si  w ró nicach pomi dzy tymi frag-
mentami: w wielko ci podzia ów w asno ciowych, w nieoczekiwanym po o e-
niu budynków, w zmianach kierunków przebiegu i szeroko ci ulic. W formie 
przestrzeni znajduje swój odcisk niematerialna strona ycia spo ecznego. Im 
zmiany spo eczne s  bardziej z o one, tym bardziej zaburzona zostaje pierwotna 
siatka urbanistyczna. Zarejestrowane w ten sposób informacje o yciu poprzed-
nich pokole  mog  przetrwa  setki lat. Zadaniem projektanta jest odkrycie 
zmian zapisanych w strukturze przestrzennej, ich uwidocznienie i twórcze wy-
korzystanie.  
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POJ CIE STARO CI  
 
Na pocz tku nale y zada  pytanie, czym w a ciwie jest staro . Nie jest to 

jedynie d u sze ni  przeci tnie trwanie. Kryterium czasu nie jest jedynym czyn-
nikiem definiuj cym. Na potrzeby dalszych rozwa a  za w a ciwe uznaje si  
biologiczne rozumienie staro ci jako utrzymywania zdolno ci pozostawania 
w stanie ycia (homeostazy z otoczeniem) pomimo nagromadzenia niekontrolo-
wanych mutacji informacji genetycznej zwi zanej ze wzrostem, wywo anych 
czynnikami wewn trznymi albo indukowanych przez czynniki rodowiskowe 
[Baturo 2011]. Rozwój organizmu nieod cznie prowadzi do wzrostu stopnia 
jego z o ono ci, a staro  jako pó na faza cyklu ycia jest etapem pozostawania 
w stanie najwy szego stopnia tej z o ono ci w porównaniu z pozosta ymi cy-
klami ycia. Tak wi c staro  zawiera w sobie dwa aspekty zwi zane z nagro-
madzonym do wiadczeniem: wysok  zdolno  przystosowawcz  dojrza ej struk-
tury, ale równie  „baga ” w postaci nie zawsze korzystnych ladów zmian. Tak 
rozumiane poj cie staro ci mo na odnie  do organizmu spo eczno- 
-gospodarczo-przestrzennego, jakim jest miasto.  

 
 

POJ CIE Z O ONO CI 
 

W ka dej strukturze z o onej, b d cej systemem, jej istnienie powi zane jest 
z ci g  interakcj  z otoczeniem w postaci sprz e  zwrotnych, s u cych 
utrzymaniu spójno ci uk adu. W kategoriach cybernetycznych ycie jest defi-
niowane jako system sprz e  zwrotnych ujemnych (pomniejszaj cych odchyle-
nia od równowagi) podporz dkowanych nadrz dnemu sprz eniu zwrotnemu 
dodatniemu (powi kszaj cemu to odchylenie). Inaczej mówi c, istota fenomenu 
ycia polega na utrzymanie ci g o ci w procesie zmian w asnej to samo ci (sys-

tem sprz e  zwrotnych ujemnych), a w razie mo liwo ci ekspansj  tej to sa-
mo ci (sprz enie zwrotne dodatnie) [Korzeniowski 1998]. Je eli celem ycia 
jest dostosowywanie si  do ci g ych zmian rodowiska przy maksymalnym za-
chowaniu równowagi wewn trznej, to wraz z d ugo ci  czasu trwania uk adu 
ro nie liczba zachodz cych reakcji sprz e . Starzenie si  jest w a nie nagroma-
dzeniem si  ladów po zmianach w wyniku dzia ania sprz e  zwrotnych.  

System sprz e  zwrotnych ujemnych zorganizowany jest w sposób hierar-
chiczny – regulacja na ni szym poziomie hierarchii s u y z regu y jako element 
regulacji na wy szym poziomie [Korzeniowski 1998]. Tworzenie si  naturalnej 
hierarchii to proces o charakterystyce nieliniowej, w którym ca o ci z jednego 
poziomu staj  si  cz ciami nowych ca o ci na poziomie wy szym w formie 
ewolucyjnych „skoków” [Wilber 1997]. Wzrost z o ono ci uk adu ro nie wraz 
ze wzrostem liczby funkcji pe nionych przez uk ad. Bardziej z o one funkcje 
wymagaj  wi kszej liczby poziomów hierarchicznych. Nabywaj c nowe funkcje 
wraz ze zmian  warunków otoczenia, uk ad nie traci natychmiastowo funkcji ju  
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pe nionych. Natomiast ro nie jego z o ono  funkcjonalna, a w konsekwencji 
liczba poziomów hierarchicznych. Innymi s owy wraz ze starzeniem si  uk adu 
(wzrostem liczby zmian w wyniku sprz e  zwrotnych) ro nie liczba stopni 
hierarchicznych w jego strukturze. Odbiciem struktury funkcjonalnej jest struk-
tura przestrzenna uk adu.  

Wzrost liczby poziomów hierarchicznych nie oznacza zwi kszenia liczby 
elementów tworz cych uk ad. Te same elementy uk adu funkcjonalno-
przestrzennego mog  stanowi  sk adniki ró nych poziomów ró nych struktur 
hierarchicznych, powi zanych na wzór sieci, a nie stanowi cych odseparowane 
fragmenty o wzorze „drzewa” [Alexander 1965]. Wa ne jest to, jak bogaty 
w takie ró ne struktury jest uk ad. Im jest starszy, tym wi cej struktur mie ci 
w sobie.  

 
 

Z O ONO  STRUKTURY MIASTA 
 
Miasto jest struktur  wielokrotnie z o on , na któr  sk adaj  si  ró ne jej 

aspekty: prawne, funkcjonalne, spo eczne i fizjonomiczne [Chmielewski 2005]. 
Aspekt fizjonomiczny jest najbardziej perceptywnym elementem tej struktury, 
a przestrze  publiczna nale y do najbardziej widocznych sk adników fizycznego 
obrazu miasta – jest elementem „krystalizuj cym” plan miasta [Wejchert 1984]. 
Dlatego te  struktura przestrzenna miasta jest okre lona przez przestrze  pu-
bliczn , stanowi c  uk ad ogólnodost pnych miejsc maj cych form  wn trz 
urbanistycznych [Domaradzki i in. 2000]. Tworzy sie  powi za  o charakterze 
hierarchicznym. Jest potencjalnie u ytkowana przez wszystkich cz onków spo-
eczno ci. Wysoka intensywno  kontaktów mi dzyludzkich wymusza sytuowa-

nie w jej obr bie istotnego dla miasta programu [Domaradzki 2013]. Przestrze  
publiczna posiada okre lon  to samo  i niepowtarzalny wygl d [Lynch 2011]. 
Przez swoj  zdefiniowan  przestrzennie form  decyduje o estetyce miasta. 
Kszta towana jest dla okre lonego typu odbiorcy pochodz cego z okre lonego 
kr gu kulturowego. Paradoksalnie przestrze  publiczna, stanowi ca pustk  mi -
dzy budynkami, w znacznie wi kszym stopniu ni  same budynki ochrania, prze-
chowuje i pozwala odtworzy  obraz miasta. Dzi ki temu pe ni funkcje miejskie-
go „kodu genetycznego” [Tr bacz 2009].  

Je eli staro  miasta jest okre lona poprzez stopie  z o ono ci struktury 
przestrzennej, to mo na j  opisa  liczb  poziomów hierarchicznych wyst puj -
cych w uk adzie przestrzeni publicznej. Próby opisu z o ono ci struktury miej-
skiej podj li mi dzy innymi Carvalho i Penn wykorzystuj c schemat mapowania 
Hilliera i Hanson [Ball 2007], stosuj cy najd u sze proste fragmenty obudowa-
nych ulic. W swoim badaniu zestawili oni zbiory liczbowe d ugo ci g ównych 
ulic miast 36 miast ,otrzymuj c dwa ró ne typy struktur miejskich. Pierwsza 
grupa posiada a du  liczb  d ugich odcinków osiowych, druga – g st  sie  
o krótkich odcinkach. Zdaniem badaczy miasta nale ce do pierwszej z wymie-
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nionych klas musia y by  planowane jako ca o , zespo y klasy drugiej powsta-
wa y samoistnie lub by y planowane we fragmentach. Stosuj c powy szy wzo-
rzec mapowania mo na postawi  tez , e im starszy uk ad osadniczy, tym zbiór 
liczbowy, okre laj cy d ugo  ulic g ównych, powinien sk ada  si  z wi kszej 
liczby podgrup o ró nej d ugo ci ulic.  

 
 

ZMIANY W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GÓRY KALWARII 
 
Powy sze tezy, dotycz ce powi zania z o ono ci ze staro ci  uk adu prze-

strzennego, odniesiono do obszaru centrum miasta Góry Kalwarii. Miasto to 
posiada kilka cech pozwalaj cych na przeprowadzenie bada  dotycz cych la-
dów przekszta ce  siatki urbanistycznej w wyniku zmiany pe nionej funkcji. 
Najistotniejsze jest to, e Góra Kalwaria powsta a w formie jednego geome-
trycznego za o enia, które w ci gu d ugiego, bo ponad 300-letniego okresu ist-
nienia by o przekszta cane i dostosowywane do zmieniaj cych si  warunków. 
Ponadto miasto zajmuje stosunkowo ma y obszar, a jego uk ad przestrzenny nie 
podlega  drastycznym zmianom. Analizowany w pracy model przestrzenny roz-
woju Góry Kalwarii zosta  opracowany na bazie rekonstrukcji autorstwa An-
drzeja Liczbi skiego i Teresy Zar bskiej z 1957 r. oraz opracowa  kartograficz-
nych towarzysz cych tej publikacji [Liczbi ski 1957].  

Góra Kalwaria mia a kilka wyra nych faz rozwoju. W okresie poprzedzaj -
cym lokacj  miasta, od redniowiecza do najazdu szwedzkiego, kiedy uleg a 
prawie ca kowitemu zniszczeniu, wie  Góra by a osad  s u ebn  dla s siedniego 
zamku w Czersku. Zlokalizowana na wysokiej skarpie przy dogodnym miejscu 
przeprawy przez Wis , pe ni a funkcje zwi zane z obs ug  traktu handlowego.  

Podstawowa forma uk adu przestrzennego zosta a nadana Górze w zwi zku 
z przekszta ceniem jej w sanktuarium M ki Jezusa Chrystusa. Wie  naby  
w 1666 r. biskup pozna ski Stefan Wierzbowski w celu utworzenie zespo u 
kalwaryjnego. Góra Kalwaria zosta a zaprojektowana jako sko czone ca o cio-
we za o enie stanowi ce opraw  dla odrywanego spektaklu pasyjnego. Ca y 
uk ad przestrzenny poddano rygorystycznej regulacji geometrycznej. Poszcze-
gólne jego elementy po czono, aby uzyska  zamierzony ci g narracyjny. Uk ad 
urbanistyczny oparty zosta  na planie krzy a aci skiego, wpisanego w okr g 
zgodnie ze redniowiecznym wyobra eniem Jerozolimy [Liczbi ski 1957]. Pier-
cie  prawdopodobnie o szeroko ci wynosz cej 2 laski miernicze (17,85 m) 

i promieniu mierzonym od rodka do osi pier cienia równym 6 zagonom  
(= 90 lasek = 803,9 m) stanowi  granic  za o enia. Ca o  zaplanowano tak, aby 
istniej ce elementy krajobrazu, uzupe nione o towarzysz ce im obiekty architek-
toniczne zosta y nanizane na wy ej opisany okr g. Pierwszy z tych elementów, 
b d cy zarazem podstaw  krzy a, stanowi o specjalnie usypane wzgórze – Kal-
waria. Po przeciwnej stronie okr gu odpowiada  mu, symbolizuj cy Gór  Oliw-
n , zespó  ko cio a i klasztoru bernardynów po o ony na skarpie wi lanej. Te 
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dwa elementy zosta y po czone alej  stanowi c  g ówn  o  kompozycyjn  za-
o enia, agodnie prze aman  pod k tem 12º w rodku swojej d ugo ci, pokrywa-

j cym si  ze rodkiem okr gu. Sama aleja mia a prawdopodobnie szeroko  
8 lasek (71,40 m). Na odcinku wynosz cym prawdopodobnie 66 lasek (1179 m), 
od podstawy krzy a do skrzy owania z prostopad  do niej drug  osi , pe ni a 
funkcje Drogi Krzy owej. Wzd u  niej usytuowano kaplice M ki Pa skiej. Dru-
g  o  kompozycyjn  stanowi y poprzeczne ramiona krzy a. Wzd u  niej bieg  
trakt z Warszawy do Warki. Na ko cach ramion zlokalizowano zespo y klasz-
torne – symboliczne bramy jerozolimskie. Na pó nocnym kra cu by  to klasztor 
pijarów (Betlejem), a na po udniowym klasztor dominikanów – obserwantów. 
Poprzeczne ramiona krzy a, o cznej d ugo ci 64 lasek (1142,4 m) i podstawo-
wej szeroko ci wynosz cej prawdopodobnie 4 laski (35,70 m), rozszerza y si  
pod k tem 12º w kierunku przeci cia ramion krzy a. Na przeci ciu osi zlokali-
zowano kaplic , tzw. Ratusz Pi ata. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziele 
Chrystiana Adrychomiusza dotycz cym uk adów kalwaryjnych [Liczbi ski 
1957, Mitkowska 2012] wyodr bniono, oprócz Drogi Krzy owej, dwie inne 
trasy modlitewne: Drog  Pojmania i Drog  Maryjn . Droga Pojmania wiod a od 
kaplicy Wieczernika i symbolicznego wzgórza Syjon, nanizanego na pier cie  
otaczaj cy krzy , do symbolicznego Ogrójca po o onego na zboczu skarpy, 
pomi dzy klasztorami bernardynów i dominikanów. Podobn  tras  wiod a Dro-
ga Pogrzebu NMP. cznie na obszarze za o enie kalwaryjnego znajdowa o si : 
35 kaplic, 6 ko cio ów i 5 klasztorów. W 1670 r. Góra uzyska a prawa miejskie 
i nazw  Nowe Jerusalem. Po mierci fundatora w 1687 r. miasto przesta o si  
rozwija , cho  d ugo jeszcze, bo przez ca y wiek XVIII a  do rozbiorów Polski, 
stanowi o wa ny o rodek pielgrzymkowy. W wyniku dzia a  wojennych: insu-
rekcji ko ciuszkowskiej, wojen napoleo skich i powstania listopadowego ko-
cio y, klasztory i kapliczki zosta y zrujnowane lub ca kowicie zniszczone. 

Kolejne przekszta cenia uk adu przestrzennego by y zwi zane ze zmian  
funkcji miasta z sanktuarium na siedzib  garnizonu wojskowego. Góra Kalwaria 
pe ni a fol  o rodka militarnego nieprzerwanie przez prawie dwa wieki. W cza-
sach zaboru rosyjskiego stacjonowa y tu oddzia y gwardii, a w okresie mi dzy-
wojennym miasto stanowi o wa ne centrum szkoleniowe dla wojska i innych 
s u b pa stwowych: kawalerii, stra y celnej, stra y granicznej i ci kiej artyle-
rii. Po II wojnie wiatowej w mie cie a  do 2001 r. stacjonowa y wojska obrony 
wewn trznej i Nadwi la skie Jednostki Wojskowe. Pocz tkowo garnizon zaj-
mowa  zabudowania dawnego klasztoru pijarów. Pó niej zosta  przeniesiony na 
obszar cz ciowo s siaduj cy, a cz ciowo stanowi cy fragment dawnych ogro-
dów klasztoru dominikanów w po udniowej cz ci centrum miasta, w miejscu 
kalwaryjnego Ogrójca. Trzon za o enia urbanistycznego jednostki wojskowej 
zosta  oparty na planie prostok ta, z o onego z dwóch kwadratów, ka dy o boku 
20 na 20 lasek (178,66 m), uzupe nionego o pas szeroko ci 6 lasek, po o onego 
prostopadle do ul. Dominika skiej. O  symetrii prostok ta podkre la y flankuj -
ce j  budynki koszarowe (oko o 1890 r.) oraz cerkiew prawos awna (1867 r.).  
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Ryc. 1. Zmiany uk adu przestrzeni publicznej w Górze Kalwarii w latach 1670–2000 (oprac. autor, dane 
ród owe: Rekonstrukcja za o enia sakralnego wg A. Liczbi skiego i T. Zar bskiej, Plan miasta z ok. 1820 r., 

Plan miasta z 1829, Plan miasta z 1997) 

Fig. 1. Changes of the public space layout in Góra Kalwaria in years 1670–2000 (compiled by the author, data 
source: The reconstruction of the sacral complex A. Liczbi ski, T. Zar bska, The town plan approx. 1820,  

The town plan 1829, The town plan 1997) 
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Uk ad urbanistyczny garnizonu wojskowego zdominowa  przestrzennie rejon ul. 
Dominika skiej i spowodowa  zatarcie wcze niejszego pier cieniowego za o e-
nia. W po owie XIX w., w zwi zku ze zmian  funkcji, dokonano regulacji uk a-
du urbanistycznego pozosta ych fragmentów miasta. Zaw ono niektóre ulice, 
przede wszystkim tworz ce g ówne za o enie krzy a: Kalwaryjsk , Pijarsk  
i Dominika sk , z szeroko ci 4 do 2 lasek (17,85 m). Zmieniono przebieg ulicy 
Senatorskiej (obecnie ul. Ks. Z. Sajny) stanowi cej pó nocno-wschodni fragment 
pier cienia otaczaj cego krzy . 

Od 1802 r., kiedy zosta  zniesiony przez w adze pruskie zakaz osiedlania si  
osób o wyznaniu innym ni  katolickie, do Góry Kalwarii nast pi  nap yw ludno-
ci ydowskiej. Spo eczno  ydowska zamieszkiwa a g ównie kwarta  po o o-

ny po pó nocnej stronie rynku. W jego rodku w 1859 r. swój dwór za o y  ca-
dyk Alter [Borkowska 2009]. Góra sta a si  jednym z g ównych o rodków ruchu 
chasydzkiego w Polsce. W okresie mi dzywojennym cadyk z Ger by  przywód-
c  duchowym ponad 100-tysi cznej grupy wyznawców w Europie Wschodniej, 
a na potrzeby obs ugi ruchu pielgrzymkowego powsta a linia kolejki w skoto-
rowej cz ca Gór  z Warszaw . Ta nowa funkcja nie wp yn a znacz co na 
zmian  uk adu przestrzennego. Spowodowa a za to wzrost intensywno ci zabu-
dowy w obr bie tzw. rewiru ydowskiego. W 1941 r. ludno  ydowska zosta a 
w ca o ci wywieziona do obozu koncentracyjnego w Treblince i wymordowana.  

W okresie powojennym miasto zyska o nowe funkcje zwi zane z rozwojem 
przemys u: spo ywczego, g ównie przetwórstwem owoców i warzyw, chemicz-
nego, a tak e centra logistyczne na potrzeby aglomeracji. Nowe miejsca pracy 
oraz towarzysz ce im osiedla mieszkaniowe powsta y w pó nocnej cz ci Góry 
Kalwarii, na obszarach po o onych poza historycznym za o eniem kalwaryj-
nym. Tam te  nast pi o przesuni cie funkcjonalnego centrum miasta.  
 
 

WYNIKI ANALIZY ZMIAN UK ADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
 
Analizuj c zmiany struktury przestrzennej Góry Kalwarii, na o ono na 

wspó czesny (1997 r.) plan przestrzeni publicznych obszaru historycznego cen-
trum miasta, przestrze  wyznaczon  w planach z lat 1820 r. i 1829 r. oraz 
w rekonstrukcji planu lokacji miasta (ryc. 1). Uzyskane wyniki potwierdzi y 
wcze niej omówione tezy, dotycz ce trwa o ci uk adów przestrzennych. Na 
badanym obszarze, ograniczonym przez okr g wokó  symbolicznego krzy a, 
oko o 66% powierzchni przestrzeni publicznej pe ni swoj  funkcj  od co naj-
mniej 200 lat, a mo na przypuszcza , e od pocz tku lokacji miasta w 1670 r. 
Ponadto, przynajmniej jedna strona korytarza prawie ka dej z tych ponad  
200-letnich przestrzeni publicznych pokrywa si  z przebiegiem okre lonym na 
planie z 1829 r. Granice nowszych czyli powsta ych po 1829 r. przestrzeni pu-
blicznych tak e podporz dkowane s  kierunkom parcelacji pochodz cym z cza-
sów lokacji miasta. Równie  powsta e w II po . XIX w. i na pocz tku XX w. 
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nowe uk ady przestrzenne, zwi zane ze zmian  funkcji miasta, tj. obszar jed-
nostki wojskowej oraz rewir ydowski z dworem cadyka, zosta y oparte na ist-
niej cej siatce urbanistycznej. Pomimo e reprezentuj  one dwa skrajne ró ne 
sposoby zagospodarowania kwarta u: jednolity, regularny i osiowy castrum oraz 
poszatkowane na w skie parcele, chaotycznie zabudowane otoczenie domu Ge-

rer rebe, zachowuj  one lokacyjny porz dek geometryczny. Linie miernicze 
z czasów tyczenia miasta w ko cu XVII w. okaza y si  najtrwalszym elementem 
struktury przestrzennej Góry Kalwarii.  

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Uk ad urbanistyczny stanowi fizyczn  reprezentacj  organizmu spo eczno-

gospodarczego miasta. Podobnie jak organizm ywy, wspólnota miejska d y do 
utrzymania ci g o ci w procesie zmian w asnej to samo ci dostosowuj cej si  
do coraz to innych warunków otoczenia. G bokim przekszta ceniom w czasie 
podlega tkanka miejska w postaci budynków. Przyk adowo, w Górze Kalwarii 
z ponad 100 budynków wybudowanych zaraz po lokacji miasta do czasów 
wspó czesnych dotrwa o jedynie kilka i to w mniej lub bardziej zmienionej for-
mie. Niezwykle trwa a i odporna na zmiany pozostaje przestrze  publiczna. 
Stanowi ona reprezentacj  przestrzenn  umowy spo ecznej okre laj cej, która 
przestrze  jest u ytkowana wspólnie, a która indywidualnie. W tak okre lonym 
porz dku prawnym zostaje zapisana kulturowa idea struktury wspólnoty miej-
skiej. Przebieg granic pomi dzy przestrzeni  publiczn  i prywatn  jest urzeczy-
wistnienie tego porz dku. Dlatego zmiany kulturowego otoczenia znajduj  swo-
je odzwierciedlenie w kszta cie przestrzeni publicznej. Im wi cej zmian rodo-
wiska kulturowego, tym wi cej nieregularno ci i na o onych na siebie siatek 
reprezentuj cych ró ne porz dki przestrzenne. W przytoczonym przyk adzie 
Góry Kalwarii 2/3 powierzchni istniej cej przestrzeni publicznej nie zmieni o 
swojej funkcji od czasów lokacji. Przestrze  ta jest wi c no nikiem to samo ci 
miasta, genius loci. Jednocze nie kszta t poszczególnych fragmentów tych prze-
strzeni uleg  cz ciowej modyfikacji. Owalnicowa wioska przy przeprawie, 
chroni ca w swym obr bie podró nych i ich dobytek, sta a si  fragmentem wiel-
koprzestrzennego za o enia z szerokimi alejami przeznaczonymi dla poruszania 
si  i wzajemnego kontaktu du ych grup p tników. Ich miejsce zaj y zamkni te 
spo eczno ci: wojska i chasydów, których ycie koncentrowa o si  do wewn trz 
wspólnoty. Na koniec, uk ad przestrzenny miasta zosta  podporz dkowany prze-
chodz cemu przez nie ruchowi tranzytowemu w obr bie aglomeracji. W ka dym 
z tych okresów kszta t przestrzeni publicznej by  inny. Po ka dej mutacji zosta y 
lady. Pomimo e pierwotny kszta t uk adu zosta  przekszta cony i cz ciowo 

zatarty, miasto ca y czas istnieje i zachowuje ci g o  kulturow . Nawarstwieniu 
si  modyfikacji struktury przestrzennej bez utraty jej to samo ci jest w a nie 
miar  staro ci miasta. 
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THE  NOTION  OF  OLD  AGE  OF  CITY  ON  THE  EXAMPLE  OF  GÓRA  KALWARIA 

Abstract. An old age of the spatial structure of the city manifests itself in a number of transforma-
tions of the public space layout. Those ones are the consequence of changes of the cultural sur-
roundings. That thesis was supported by the example of transformations of the spatial arrangement 
of the center of Góra Kalwaria city. In the work it was analysed schemas of the public space from 
different development periods of the city.  
 
Key words: an old age of the city, a public space, urbanism 

 
 


