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1 Wprowadzenie – uzasadnienie wyboru pracy 

 

Historia działalności ludzkiej nieodłącznie związana jest z konfliktami zbrojnymi 

i umiejscowieniem ich w przestrzeni geograficznej. Obiekty militarne składające się na 

krajobrazy militarne tworzą grupę zróżnicowaną i skomplikowaną pod względem chronologii 

powstawania, typologii, skali i struktury przestrzennej. Obejmują pojedyncze budowle, 

 a także złożone zespoły architektoniczno-krajobrazowe.  

Podjęcie badań uznano za ważne z następujących powodów. Po pierwsze są to obszary, 

w których zachodzą daleko idące przemiany funkcjonalne oraz morfologiczne. Po drugie 

militarne krajobrazy stanowią, w sposób wyraźny, odróżniającą się fizjonomicznie od innych 

typów funkcjonalnych krajobrazów przestrzeń, w obrębie której zachodzą określone relacje 

pomiędzy komponentami przyrodniczymi i kulturowymi, odzwierciedlające unikatowość 

 i odrębność poszczególnych kompleksów oraz tożsamość miejsca. W przypadku krajobrazów 

militarnych o wyróżnieniu typu krajobrazu decydują nie tylko nieruchome formy (materialne 

elementy infrastruktury wojskowej, wysoki poziom podobieństwa elementów – szkoły 

fortyfikacyjne, unifikacja i powtarzalność projektów), ale i funkcja oraz podobieństwo 

kształtujących je procesów historycznych (Z. Myczkowski i in. 2008, s. 36). Komponenty te 

zwykle umiejscawiane są w krajobrazie intencjonalnie jako wynik realizacji funkcji 

militarnej.  

Podjęty temat praktycznie jest nieobecny na polskim gruncie badawczym, obszary te są 

wciąż stosunkowo mało poznane w nurcie krajobrazów kulturowych, które należy 

weryfikować badaniami w różnych skalach przestrzennych i przy użyciu różnych metod 

badawczych. Przyjęcie perspektywy krajobrazu kulturowego może pozwolić na wzbogacenie 

istniejących już narracji nowymi treściami, nieobecnymi w źródłach pisanych. Zaś 

możliwości aplikacyjne niniejszych badań, pozwalają uzyskać nowe wyniki a także 

umożliwiają zastosowanie analiz krajobrazowych w konkretnych badaniach problemowych  

i regionalnych. 
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2 Cele i hipotezy badawcze 

 

Celem nadrzędnym prowadzonych badań było ilościowe i jakościowe rozpoznanie  

i charakterystyka wybranych komponentów krajobrazowych (materialnych i niematerialnych) 

z uwzględnieniem tła historycznego związanego z działaniami militarnymi z okresu XVII–

XX w. na obszarze Pomorza Zachodniego. Na cel podstawowy składają się: 

Cele poznawcze 

 Ustalenie definicji, uporządkowanie terminologii i przedstawienie obecnego stanu badań 

nad krajobrazami militarnymi; 

 identyfikacja istniejących komponentów krajobrazów militarnych północno-zachodniej 

Polski oraz określenie ich stanu zachowania i trwałości;  

 jakościowa charakterystyka krajobrazów militarnych północno-zachodniej Polski; 

 opisanie cech szczególnych komponentów krajobrazów militarnych północno-zachodniej 

Polski w odniesieniu do założeń krajobrazowych, architektonicznych, strategicznych;  

 rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i społeczno-gospodarczych 

mających wpływ na rozwój i współczesne zróżnicowanie przestrzenne militarnych 

krajobrazów północno-zachodniej Polski; 

 porównanie wyników oraz identyfikacja zjawisk i procesów wspólnych dla badanych 

przykładów z obszaru północno-zachodniej Polski; 

 sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących krajobrazów militarnych. 

Cel metodologiczny 

 Wypracowanie metod identyfikacji i analizy różnorodności form krajobrazów militarnych. 

Cel aplikacyjny 

 Przedstawienie stanowiska w toczącej się dyskusji na temat istnienia i przyszłości 

krajobrazów militarnych. 

Hipoteza badawcza 

Krajobrazy militarne są szczególnym rodzajem krajobrazu kulturowego, równoważnym  

w stosunku do innych typów krajobrazów, ze względu na odrębność czynników które je 

delimitują oraz szczególne powiązania z uwarunkowaniami naturalnymi i historycznymi.  
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W pracy przyjęto następujące założenia wstępne – tezy:  

 krajobrazy militarne są wyrazem stopnia rozwoju określonej funkcji w przestrzeni 

geograficznej (funkcji obronnej-militarnej);  

 krajobrazy militarne są tworem ewolucyjnym – wykształciły się na bazie krajobrazu 

przyrodniczego (naturalnego) a jego struktura, funkcje i fizjonomia podlegają zmianom 

wraz z rozwojem czynników geopolitycznych, społeczno-gospodarczych, doktryn 

wojennych, sztuki fortyfikacyjnej;  

 krajobrazy militarne są zarówno w wymiarze materialnym jak i symbolicznym dokumentem 

swej epoki – wiedzy i doktryn wojennych, sztuki fortyfikacyjnej, myśli inżynierskiej, 

organizacji, budownictwa, a także potencjału gospodarczego państwa; 

 komponenty krajobrazów militarnych są dziedzictwem kulturowym. Dokumentują procesy 

historyczne w przestrzeni geograficznej. Są ważnym elementem tożsamości regionalnej  

i więzi społeczeństwa z przestrzenią geograficzną.  

 

 

3 Struktura rozprawy 

 

Rozprawa składa się z części: teoretyczno-metodologicznej, analityczno-empirycznej, 

podsumowania i wniosków, spisów literatury, tablic i rycin, załączników.  

Rozdział pierwszy ma charakter metodologiczny. Przedstawiono w nim schemat 

postępowania badawczego, sformułowano cele, problemy, pytania i hipotezy badawcze, 

określono zakres czasowy i przestrzenny badań.  

Rozdział drugi i trzeci mają charakter wprowadzający i teoretyczny. Zawierają 

omówienie stanu naukowej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat genezy, koncepcje  

i podejścia badawcze do krajobrazu kulturowego oraz krajobrazu militarnego. 

Usystematyzowano i zdefiniowano również pojęcia używane w pracy, w tym terminy własne 

wprowadzone dla celów pracy, jak np. krajobraz militarny i obiekt militarny.  

Rozdziały od czwartego do siódmego mają charakter analityczno-empiryczny, opisują 

studia przypadków wybranych obiektów i miejsc tworzących krajobrazy militarne północno-

zachodniej Polski. Analizą objęto kontekst historyczny, analizę źródeł archiwalnych  

i kartograficznych, inwentaryzację terenową, w ramach której określono poziom zmian 

poszczególnych elementów tworzących struktury przestrzenne – krajobrazy militarne. 
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Pracę zamyka rozdział podsumowujący, w którym przedstawiono wnioski dotyczące 

krajobrazu militarnego oraz wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących 

militarnych krajobrazów kulturowych północno-zachodniej Polski, a także rekomendacje dla 

ochrony i zagospodarowania krajobrazów militarnych. 

 

 

4 Metody i postępowanie badawcze 

 

Interdyscyplinarny charakter badań krajobrazu kulturowego wymagał korzystania  

z wyników badań i metod dziedzin pokrewnych geografii, tj. historii, archeologii, ekologii 

krajobrazu, architektury krajobrazu. Zebrane informacje poddano weryfikacji terenowej.  

Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę studiów przypadku (ang. case 

study), umożliwiająca szeroki opis i analizę badanego zjawiska. Studia przypadków 

podzielono na okresy (twierdz nowożytnych, I wojna światowa, II wojna światowa, zimna 

wojna) i opracowano według następującego schematu:  

 opis historii rozwoju elementów militarnych; 

 zestawienie analiz danych historycznych (planów, opisów, ikonografii); 

 inwentaryzacja stanu istniejącego (opis, rysunki, fotografie, opracowania studialne). 

Dane zebrano za pomocą studiów literatury polskiej i obcojęzycznej oraz 

obowiązujących aktów prawnych, a także podczas badań źródeł bezpośrednich (kwerenda 

archiwalna, badania materiałów kartograficznych i ikonograficznych). Prowadzono również 

badania terenowe (obserwacje bezpośrednie, inwentaryzacja terenowa).  

Zebrane dane poddano analizie za pomocą metoda kolejnych przybliżeń. Celem było 

wyłonienia obszaru badań ogólnych – Pomorze Zachodnie, oraz obszarów badań 

szczegółowych – case study. Kolejną metodą było metoda powierzchniowej analizy 

jakościowej i ilościowej opartej na informacjach uzyskanych z archiwalnych i aktualnych 

materiałów kartograficznych, opracowań planistycznych oraz prac terenowych, w celu 

uzyskania danych o dawnej i aktualnej strukturze przestrzennej obiektów militarnych.  

Wynik zaprezentowano za pomocą metody opisowej zestawień tabelarycznych oraz 

kartograficznych metod wizualizacji danych przestrzennych.  

Aby osiągnąć zamierzony cel badawczy, metodykę pracy podzielono na etapy: badania 

wstępne, badania bezpośrednie i uzupełniające: 
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Etap I  

1. Sformułowanie problematyki badawczej i celów badań. 

2. Opracowanie koncepcji badawczej. 

3. Studia literatury: prowadzenie kwerend źródłowych w polskich i zagranicznych archiwach  

i bibliotekach.  

Etap II  

1. Opracowanie procedur badań terenowych. Ustalono zasady ewidencjonowania oraz 

terminologii odpowiadające kryteriom wydzielania obszarów do badań. Podstawą określenia 

funkcji obiektu była istniejąca terminologia wojskowa. Uwzględnienie specyfiki budowy 

poszczególnych obiektów w danej epoce wynikało z rozwoju sztuki wojennej oraz 

obowiązującej doktryny wojennej, a także faktu ewolucji tych umocnień w czasie.  

2. Dobór obiektów do badania na podstawie przyjętych kryteriów: 

 układ funkcjonalno-przestrzenny – uwarunkowania związane ze sposobem rozplanowania  

i funkcjonowania terenu i jego otoczenia, z rozmieszczeniem elementów krajobrazu 

militarnego;  

 środowisko społeczno-kulturowe – uwarunkowania związane z procesami historycznymi  

i obecnością obiektów o wartości kulturowej, także uwarunkowania związane  

z niematerialnymi wartościami krajobrazu;  

 aktualny stan zachowania komponentów; 

 uwarunkowanie historyczne: reprezentatywność, powtarzalność (typowość) dla danego 

okresu sztuki fortyfikacyjnej lub unikatowość obiektu; 

 dostępność – wynikająca z ograniczeń, najczęściej natury administracyjnej.  

Etap III  

1. Inwentaryzacją badanych obiektów militarnych objęto najistotniejsze komponenty 

militarnego krajobrazu kulturowego czyli elementy (obiekty fizyczne) oraz aspekty 

(uwarunkowania niematerialne, zasady funkcjonowania krajobrazu – relacje między 

poszczególnymi zasobami) wraz z ich datowaniem. W oparciu o dane literaturowe oraz 

specyfikę regionu ustalono typologię obiektów oraz zakres i sposób zbierania informacji, 

które uwzględniono w formie formularza inwentaryzacyjnego oraz zaimplementowano  

w strukturze numerycznej bazy danych. Wybrane obiekty militarne były wizytowane 
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kilkukrotnie. Badania terenowe poparte zostały historycznym oraz współczesnym 

materiałem ikonograficznym i kartograficznym. 

2. Istotnym materiałem pomocniczym była kartograficzna analiza porównawcza obiektów 

militarnych. Zestawienie planów i map archiwalnych z mapami współczesnymi. Umożliwiło 

to rozpoznanać zachowane obiekty, określić ich funkcję, przeznaczenie oraz dokładnie 

umiejscowić w ramach dawnego oraz współczesnego układu dzieł fortyfikacyjnych.  

Etap IV  

1. Na podstawie analizy ogólnej inwentaryzacji obiektów militarnych wytypowano dla terenu 

badań 20 obszarów dla szczegółowych studiów przypadków. Były to tereny o złożonej, 

nawarstwionej strukturze obiektów militarnych pochodzących z różnych epok 

historycznych. Obszary te poddano bardziej szczegółowym badaniom terenowym oraz 

analizom struktury przestrzennej. Na podstawie case study możliwe było wyciągnięcie 

wniosków dotyczących dynamiki przekształceń krajobrazów militarnych, stanu ich 

zachowania oraz współczesnego znaczenia. 

2. Prowadzenie badań archiwalnych i terenowych pozwoliło na uzyskanie wykazu 

zachowanych komponentów militarnych. Obiekty zestawiano w bazie danych w której 

dokonano podziału obiektów na kategorie. Ustalono szczegółową typologię 

zinwentaryzowanych obiektów, dostosowaną do terminologii używanej w poszczególnych 

okresach historycznych. Zestawienie zaopatrzone zostało w spis skrótów i słownik 

terminologii militarnej. 

3. Identyfikacja zachowanych elementów militarnych, została przedstawiona w formie 

dokumentacji zdjęciowej, map oraz w formie tabelarycznej, odpowiadającej poszczególnym 

obiektom militarnym.  

Etap V  

1. Uogólnienia i wnioski. Ostatnią częścią analizy przypadku zawiera podsumowanie, którego 

podstawą jest przeprowadzona analiza case study. Wnioski z analiz przypadków stanowią 

podstawę do sformułowania syntezy podsumowania nad elementami militarnymi 

tworzącymi krajobraz kulturowy. 
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5 Wnioski 

 

Wnioski podzielono na merytoryczne, metodyczne, aplikacyjne – rekomendacje. 

Wnioski merytoryczne dotyczące militarnych krajobrazów 

W zakresie badań geograficznych do najważniejszych aspektów pojęcia krajobraz 

należą jego wieloznaczność, wielowymiarowość, a także holizm. Podział i specjalizacja badań 

krajobrazowych oraz coraz większa ich interdyscyplinarność zaowocowały szerokim 

spektrum definicji i podejść badawczych. Jednym z celów poznawczych, który zrealizowano 

było ustalenie definicji, uporządkowanie terminologii i przedstawienie obecnego stanu badań 

nad krajobrazem militarnym oraz opisanie cech szczególnych jako wskaźnika tradycji  

i tożsamości militarnego krajobrazu. Na potrzeby dysertacji określono definicję o charakterze 

ogólnym: krajobraz militarny to przestrzeń ukształtowana w wyniku działalności człowieka, 

zawierająca materialne i niematerialne wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze, 

którego charakter jest wynikiem pośredniej i bezpośredniej aktywności militarnej.  

W pracy przyjęto podejście do terminu krajobrazu militarnego jako palimpsestu. 

Oznacza on wielowarstwowość krajobrazu – symboliczną i fizyczną. W kontekście 

krajobrazu militarnego koncepcja ta była paradygmatem pomocnym do rozpoznania  

i zdefiniowania historycznych warstw rozwoju, które doprowadziły krajobraz do stanu 

obecnego. Pozwoliła opisać współistnienie elementów materialnych, które powstały  

w różnych okresach historycznych, przyczyniając się do odczytania ich w sposób 

retrogresywny.  

Potwierdzono również tezę, iż krajobrazy militarne są tworem ewolucyjnym – 

wykształciły się z krajobrazu przyrodniczego (naturalnego), a jego struktura, funkcje  

i fizjonomia podlegają zmianom wraz z rozwojem antroposfery. Przemiany krajobrazów 

militarnych zachodzą coraz szybciej, co jest wynikiem oddziaływania coraz większej liczby 

czynników antropogenicznych, które z kolei wynikają z rosnących potrzeb i możliwości 

człowieka. Zmiany mogą następować w sposób rewolucyjny lub stopniowy i ewolucyjny.  

Potwierdzono także tezę, iż krajobraz militarny jest swoistym dziedzictwem 

poszczególnych regionów, gdyż dokumentuje działanie w przestrzeni geograficznej z wielu 

epok historycznych. W związku z tym jest świadectwem tożsamości społeczności  

z określonym miejscem. Krajobraz, poprzez działalność człowieka, może stanowić ważną 

informację o kulturze danego regionu.  
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Kolejnym celem pracy było sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących 

krajobrazu militarnego, stanowiących wkład w rozwój krajobrazów kulturowych. Przyjmując, 

że krajobraz militarny jest specyficznym rodzajem czy też częścią szeroko rozumianego 

krajobrazu kulturowego, można wskazać jego cechy charakterystyczne:  

 jest to zbiór wartości przyrodniczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, 

materialnych i niematerialnych, historycznych;  

 jest systemem dynamicznym, jego funkcjonowanie zależy od powiązań między częściami 

składowymi oraz rodzaju dominujących procesów (w tym rodzaju aktywności człowieka); 

 jest to system powiązanych ze sobą procesów (ekonomicznych, społecznych i kulturowych); 

 jest wyrazem stopnia rozwoju określonej funkcji w przestrzeni geograficznej (funkcji 

obronnej – militarnej); 

 jest wyrazem swoistych „tradycji miejsca”, może mieć charakter historyczny i być wyrazem 

ewolucji (ciągłości historycznej) krajobrazu kulturowego, określonej przestrzeni; 

 ma charakter percepcyjny, jest postrzegany często poprzez symbole, wartości i wrażenia, 

oddziaływujące na zmysły użytkownika, wynikające, m.in. z fizjonomii i funkcjonowania 

krajobrazu; 

 ma charakter relacyjny, czyli jest efektem relacji człowiek – przestrzeń geograficzna 

(środowisko geograficzne) zarówno w sferze przyrodniczej, jak i kulturowej;  

 nie jest jedynie formą zdewastowanego krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego, lecz 

nową jakością krajobrazową z dominującym czynnikiem sprawczym, jakim jest człowiek  

i elementy jego działalności militarnej; 

 to wygląd przestrzeni, w której wyraźnie można wyróżnić efekty (ślady) aktywności 

militarnej (zajmuje wycinek przestrzeni, wyróżnia się określoną fizjonomią, którą można 

przedstawić na mapie, rysunku lub fotografii);  

 ulega zmianom ewolucyjnym oraz różnego rodzaju przekształceniom rewolucyjnym. 

W niniejszej rozprawie szczególny nacisk położono na zagadnienia identyfikacji 

krajobrazów oraz ich zasobów, co wynika z przekonania o szczególnym znaczeniu możliwie 

pełnej dokumentacji krajobrazu, która jest podstawą poszukiwania głębszych powiązań 

między poszczególnymi jego komponentami. Cel identyfikacji istniejących krajobrazów 

militarnych oraz określenie stanu zachowania i trwałość elementów składowych osiągnięto 

za pomocą case study. 
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Wnioski merytoryczne dotyczące militarnych krajobrazów północno-zachodniej Polski 

Krajobrazy militarne północno-zachodniej Polski reprezentują różne perspektywy  

i sposoby wpływania działalności militarnej na przestrzeń zarówno w warstwie fizycznej  

jak i symbolicznej, co zostało zaprezentowane na przykładzie 20 case study w różnych 

skalach czasowych i przestrzennych. Przykłady wybrano według kryteriów ujawniających 

zachodzące przemiany w krajobrazie kulturowym, uwzględniając przy tym, że stanowią one 

grupę zróżnicowaną pod względem fizjonomii. Są to zarówno pojedyncze budowle, zespoły 

architektoniczne, części założeń urbanistycznych, a także złożone zespoły architektoniczno-

krajobrazowe. Dzięki badaniom historycznym oraz kartograficznej analizie komputerowej 

określono zasób obiektów militarnych. Rozpoznane obiekty powiązano z ich funkcją dawną  

i współczesną oraz układem przestrzennym.  

Zróżnicowana struktura krajobrazów militarnych Pomorza Zachodniego jest wynikiem 

wielu złożonych uwarunkowań fizjograficznych, a także procesów historycznych i społeczno-

gospodarczych, które w sposób znaczący odbiegały od tych zachodzących w sąsiednich 

regionach. Odmienność ta dotyczy chronologii, jak i form, jakie one przybierały, m.in.  

w zakresie procesów państwotwórczych pod względem ekonomicznym, politycznym oraz 

prawnym. Krajobrazy militarne tego obszaru cechują się wysokim zróżnicowaniem  

i stopniem zachowania. Powstała w ten sposób złożona i unikatowa w skali Europy mozaika 

form terenowych, która jest rezultatem kilku stuleci aktywności militarnej.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wyróżnić cechy charakterystyczne 

militarnych krajobrazów północno-zachodniej Polski, m.in: 

 są świadectwem historii i wynikiem ścierania się wpływów skandynawskich 

zachodnioeuropejskich i polskich, za czasów których powstawały kolejne struktury 

militarnych krajobrazów.  

 od wczesnego średniowiecza fortyfikowano najważniejsze ośrodki miejskie – miasta 

portowo-handlowe oraz trasy żeglugowe wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz na Odrze 

(Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście). Pozostałe średnie i mniejsze miasta Pomorza 

Zachodniego utrzymywały, charakter rolniczo-rzemieślniczy. Były one w dużej mierze 

ośrodkami handlu regionalnego i lokalnego – co nie wiązało się z koniecznością budowy  

i utrzymywania systemu obronnego.  

 lokalizacje, funkcje i rodzaje obiektów militarnych reprezentowane są zgodnie z doktryną 

wojenną i spodziewanymi kierunkami ataku, a także rozwojem sztuki fortyfikacyjnej  

w danym okresie; 
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 obiekty militarne rozlokowane są na całej powierzchni analizowanego obszaru. Można 

podzielić go na dwie strefy: pas wybrzeża oraz pas pojezierzy. W ścisłym powiązaniu  

z wybrzeżem Bałtyku oraz ujściowymi odcinkami rzek powstały nowożytne twierdze, 

artyleria nadbrzeżna, poligony oraz lotniska. W słabo zaludnionym, zalesionym i trudno 

dostępnym pasie pojezierzy powstały lotniska, poligony, garnizony, tajne bazy, a także, 

Pozycja Pomorska; 

 Twierdza Szczecin i Kołobrzeg, mające cechy miast twierdz, na tle innych pruskich 

fortyfikacji z okresu XVII do XIX w. są słabo zachowane. Jedynie Twierdza Świnoujście 

zachowała się w stosunkowo dobrym stanie. Twierdza Świnoujście w przeciwieństwie do 

Kołobrzegu i Szczecina nie miała dużego wpływu na rozwój przestrzenny i architektoniczny 

miasta; 

 II wojna światowa oraz zimna wojna pozostawiła po sobie najliczniejszy i stosunkowo 

nienaruszony materialny zapis w krajobrazie kulturowym; 

 brak jest wielkich twierdz fortowych oraz miejsc po znaczących kampaniach i bitwach; 

 większość obiektów militarnych utraciło swoje funkcje militarne wraz ze zmianą doktryny 

wojennej i sytuacji geopolitycznej. Nieprzerwanie od swojego powstania funkcje militarne 

pełnią, m.in. Poligon Drawski, lotniska w Świdwinie, Mirosławcu, Darłowie, port marynarki 

wojennej w Świnoujściu; 

 na początku XX w., w krajobrazie każdego miasta oraz wsi pojawiły się pomniki wznoszone 

ku czci i pamięci poległych. Upamiętnienia z okresu I wojny światowej miały wyraz 

symboliczny, ponieważ w tym czasie na Pomorzu Zachodnim nie miały miejsca 

bezpośrednie działania wojenne; 

 zasiedlenie Pomorza Zachodniego oraz stosunek do zastanego dziedzictwa poniemieckiego 

ma swoją wyraźną specyfikę w porównaniu z innymi ziemiami pozyskanymi przez Polskę  

w 1945 r.; 

 obecny stan zagospodarowania obiektów militarnych wykazuje duże zróżnicowanie; 

 

Krajobrazy militarne północno-zachodniej Polski wymagają dalszych szczegółowych 

badań i analiz w szczególności w zakresie oceny i waloryzacji zasobów, a także tworzenia 

wizji i strategii ich ochrony. 
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Wnioski metodyczne 

Jednym z głównych zadań pracy było określenie zasobu krajobrazów militarnych na 

Pomorzu Zachodnim, z wykorzystaniem interdyscyplinarnego aparatu naukowego. W tym 

celu dostosowano metody inwentaryzacyjne do tematyki i specyfiki badanego obszaru. 

Inwentaryzacją objęto najistotniejsze komponenty krajobrazu militarnego czyli elementy 

(obiekty fizyczne) oraz aspekty (uwarunkowania niematerialne, zasady funkcjonowania 

krajobrazu – relacje między poszczególnymi zasobami) wraz z ich datowaniem. Opracowano 

bazę historycznych i współczesnych elementów i struktur w postaci katalogu złożonego  

z tekstów, zdjęć i map. Większość inwentaryzacji opracowano w środowisku GIS jako osobne 

warstwy umożliwiające włączanie w regionalne strategie krajobrazowe. Źródłami informacji 

były: kwerenda archiwalna, studia literatury, studia dokumentów administracyjnych oraz 

studia terenowe.  

Koniecznym również było ustalenie własnego aparatu pojęciowego w oparciu  

o istniejącą terminologię stosowaną w poszczególnych epokach historycznych, która stała się 

podstawą szczegółowej typologii zinwentaryzowanych obiektów. 

Złożoność krajobrazu militarnego wymaga indywidualnego podejścia nie tylko  

ze wzglądu na specyfikę okresu, w którym został stworzony, ale także z uwagi na przemiany 

zachodzące w jego otoczeniu. Na podstawie analizy ogólnej inwentaryzacji obiektów 

militarnych wytypowano obszary dla szczegółowych studiów przypadków. Były to tereny  

o złożonej, nawarstwionej strukturze obiektów militarnych pochodzących z różnych epok 

historycznych. Obszary te poddano bardziej szczegółowym badaniom terenowym oraz analizą 

struktury przestrzennej według schematu: 

 opis historii rozwoju elementów militarnych; 

 zestawienie analiz danych historycznych (planów, opisów, ikonografii); 

 inwentaryzacja stanu istniejącego (opis, rysunki, fotografie, opracowania studialne). 

Na podstawie case study możliwe jest wyciągnięcie wniosków dotyczących dynamiki 

przekształceń krajobrazów militarnych, stanu ich zachowania oraz współczesnego znaczenia. 

Niezbędnym w procesie analizy militarnych krajobrazów jest kartograficzna analiza 

porównawcza obiektów militarnych. Zestawienie planów i map archiwalnych z mapami 

współczesnymi. Umożliwiło to rozpoznanie zachowanych obiektów, określenie ich funkcji, 

przeznaczenie oraz dokładne umiejscowienie w ramach dawnego oraz współczesnego układu 

dzieł fortyfikacyjnych.  
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Biorąc pod uwagę utylitarny charakter pracy, zgromadzone materiały źródłowe, 

przeprowadzone badania i możliwości jakie stwarzają nowe systemy pozyskiwania, 

przetwarzania i udostępniania informacji (bazy danych GIS) pozwalają na bardziej skuteczną 

komunikację i zarządzanie danymi. Wypracowane i zastosowane metody identyfikacji  

i analizy różnorodności form militarnych krajobrazów pozwalają na zastosowanie ich na 

innych obszarach. 

Wnioski aplikacyjne – rekomendacje  

Krajobraz militarny wraz z jego komponentami jest kwestią złożoną, zmienną w czasie  

i przestrzeni. Nie ulega wątpliwości, że obecnie należy myśleć o krajobrazie militarnym  

w perspektywie przyszłości, w sposób umożliwiający skonfrontowanie z wyzwaniami jakie 

przyniosą kolejne lata. Oznacza to, że dziedzictwo, jakim jest krajobraz militarny, którym 

zarządzamy obecnie, stanowi potencjał i wyzwanie dla przyszłości, zarówno w skali lokalnej 

jak i globalnej. Dziedzictwo krajobrazu militarnego może stać się podstawą i inspiracją do 

rozwoju ekonomicznego i kulturowego społeczności, umacniania istniejących i budowania 

nowych tożsamości lokalnych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych, a także 

podnoszenia świadomości historycznej i ekologicznej w społeczeństwie. Nieuniknione jest 

również zmierzenie się z konfliktami i napięciami wynikającymi z różnych celów i sposobów 

wykorzystania przez różne grupy interesariuszy krajobrazu militarnego. Zrozumienie jego 

złożoności przyczyni się do zachowania różnorodności krajobrazów kulturowych w obliczu 

postępującej globalizacji.  

W badaniach nad krajobrazami militarnymi rekomenduje się zastosowane podejścia 

interdyscyplinarnego, holistycznego, wielowarstwowego, w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, która odwołują się do partycypacyjnego charakteru dziedzictwa 

(H. Roued-Cunliffe, A. Copeland 2017, J. Santera-Szeliga, K. Jagodzińska 2017). Obejmuje 

ono różne działania, takie jak rozwój gospodarczy, walory kulturowe dotyczące polityki 

pamięci i tożsamości, turystyka. Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest,  

w zależności od skali, proces komercjalizacji, globalizacji, urbanizacji oraz rozwój 

infrastrukturalny. Każdy rozpatrywany przypadek wymaga indywidualnego podejścia nie 

tylko ze wzglądu na specyfikę okresu w którym został wzniesiony, ale także z uwagi na 

przemiany zachodzące w jego otoczeniu. 

Wiodącym celem aplikacyjnym niniejszych badań jest synteza poglądów oraz 

zastosowanie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu krajobrazów militarnych do zarządzania 

zasobami przyrodniczymi i kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Identyfikacja 
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krajobrazów jest podstawą kompleksowego zarządzania krajobrazem. Odpowiedzią na te 

wyzwania jest integracja narzędzi ochrony, gospodarowania i planowania krajobrazu 

istniejącymi narzędziami gospodarki przestrzennej, ochrony dziedzictwa kulturowego  

na wszystkich poziomach administracji.  

Krajobraz militarny, wraz z tworzącymi go komponentami jest zasobem 

nieodnawialnym, który wymaga ochrony i świadomego gospodarowania. Stan zachowania 

większości obiektów militarnych nie jest zadowalający. Po utraceniu militarnej funkcji często 

były i w dalszym ciągu są poddane niekontrolowanej eksploatacji i wandalizmowi.  

Podstawowym warunkiem dla przetrwania krajobrazu militarnego, jest zachowanie 

pamięci oraz świadomości jego istnienia i znaczenia. Zachowanie i zarządzenie terenami 

znajdującymi się w jego otoczeniu powinno odbywać się z zachowaniem walorów 

historycznych, z podkreśleniem jego unikalności i lokalnej specyfiki, w zgodzie  

z wartościami i potrzebami lokalnej społeczności. Konieczne jest uwzględnienie form 

ochrony dawnej przestrzeni militarnej poprzez zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania czy tworzenie stref ochrony konserwatorskiej. W praktyce zarządzania 

obiektami militarnymi, podstawowym narzędziem ratunku dla pojedynczych obiektów 

i całych obszarów, jest szukanie nowych funkcji, najczęściej za pomocą przemysłów 

kreatywnych i kultury, a także poprzez wprowadzeniem funkcji hotelowych, 

gastronomicznych, magazynowych, a przede wszystkim turystyki. Priorytetem powinna być 

ochrona dziedzictwa kulturowego, które tworzy tożsamość. Niesie ono również pozytywne 

skutki dla różnorodności krajobrazowej oraz ładu przestrzennego, środowiska 

przyrodniczego, zwiększenia różnorodności biologicznej. Dlatego też postuluje się  

o zachowanie ich w jak najlepszym stanie poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki 

konserwatorskiej, wykonanie prac rewaloryzacyjnych, a następnie wprowadzając nowe 

funkcje w zgodzie i poszanowaniem szerokiego kontekstu ich powstania i funkcjonowania  

w przeszłości. 

Wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych badań mogą:  

 pomóc w zrozumieniu szerokiego kontekstu powstania i funkcjonowania krajobrazów 

militarnych; 

 przyczynić się do zmiany postrzegania krajobrazów militarnych jako tzw. niechcianego  

i trudnego dziedzictwa; 

 pomóc w ocenie zasobów – następstwem zinwentaryzowanych zasobów krajobrazowych 

powinna być ich ocena, na podstawie której decyzje planistyczne dotyczyć będą ich ochrony 
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oraz racjonalnego zarządzania, bądź też zaniechania działań ochronnych  

i przerwanie ciągłości funkcji przez nie pełnionej; 

 stanowić podstawę tworzenia baz danych i systemów monitoringu krajobrazów militarnych;  

 stanowić wstęp do szerszego dialogu społecznego; 

 być narzędziem wspierającym procesy decyzyjne. 

W związku z powyższym rekomenduje się: 

1. Upowszechnienie i udostępnienie wyników inwentaryzacji zasobu wniosków płynących  

z przeprowadzonych badań władzom lokalnym, regionalnym, a także właściwym 

instytucjom, służbom lub organom oraz organizacją zainteresowanym ochroną, konserwacją 

i zarządzaniem oraz środowisku naukowemu dzięki któremu możliwe będzie określenie 

priorytetowych obszarów wymagających dalszych badań. 

2. Upowszechnienie wyników badań, które mogą stać się narzędziem w budowaniu tożsamości 

mieszkańców regionu, umożliwiające im bliższe poznanie i zrozumienie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

3. Uwzględnienie wyników badań podczas sporządzania i aktualizacji strategii rozwoju 

województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju turystyki, programach 

operacyjnych i programach rozwoju, programach ochrony środowiska i zabytków. 

4. Stosowanie podejścia holistycznego, wielowarstwowego, w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju w kontekście dalszych pogłębionych badań nad krajobrazami 

militarnymi poprzez uwzględnienie współzależności ich form materialnych  

i niematerialnych jako wyznacznik różnorodności i tożsamości, organizacji przestrzennej  

i powiązań, środowiska przyrodniczego, wartości społecznych, kulturowych  

i ekonomicznych. Podejście takie powinno stanowić podstawę dla szerokiego podejścia  

do identyfikacji, oceny, ochrony i zarządzania w odniesieniu do krajobrazów militarnych,  

w ramach trwałego i zrównoważonego rozwoju, uznając ich dynamiczny charakter. 

5. Otwarcie dyskusji oraz rozpoczęcie badań naukowych na temat różnych aspektów podejścia 

do krajobrazu militarnego, w różnych skalach czasowych i przestrzennych. 
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6 Podsumowanie 

 

Ludzie prowadzą wojny od zarania dziejów. Na kartach historii nie ma epoki, która 

obyłaby się bez konfliktów zbrojnych. Wojny stanowią znaczną część dziejów rozwoju wielu 

cywilizacji. Zmienia się jedynie ich natężenie i charakter. Krajobrazy militarne rozumiane 

jako dziedzictwo, które w formie zastanej otrzymujemy od poprzednich pokoleń i w postaci 

przez nas przetworzonej przekazujemy następcą. Przez kolejne pokolenia dziedziczone  

są decyzje i wydarzenia z przeszłości. Z biegiem czasu krajobraz staje się zapisem 

ówczesnych działań, decyzji i wartości. Zachowanie krajobrazu świadczyć będzie o jakości 

poczynań współczesnych zarządców krajobrazem, bądź ich braku.  

Rozważania i wyniki badań zawarte w dysertacji miały na celu scharakteryzowanie  

i identyfikację krajobrazów militarnych, jako typu krajobrazu kulturowego na przykładzie 

Pomorza Zachodniego, zarówno na poziomie teoretycznych jak i empirycznych rozważań.  

W rozprawie doktorskiej zrealizowano wszystkie postawione na wstępie cele pracy.  

Praca nie wyczerpuje całego zagadnienia zarówno w wymiarze teoretycznym,  

jak i praktycznym. Należy podkreślić, iż podjęty temat praktycznie jest nieobecny na polskim 

gruncie badawczym. Dysertacja wnosi nowe spostrzeżenia i wnioski dotyczące krajobrazu 

kulturowego, a w szczególności jednego jej typu - krajobrazu militarnego. Stanowi również 

głos w toczącej się dyskusji na temat przyszłości krajobrazów militarnych Krajobrazy 

militarne wymagają przemyślanego i racjonalnego zarządzania i ochrony dla potrzeb 

współczesnych i przyszłych pokoleń oraz włączenie w te procesy wszytki zainteresowanych 

stron, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego działających na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z założonym celem, badania 

krajobrazowe mogą zyskać również charakter aplikacyjny. Wyniki analiz mogą być 

zaimplementowane, jako praktyczne wskazania w procesie ponownego wykorzystania 

obiektów militarnych. Mogą zostać wykorzystane w studiach zagospodarowania 

przestrzennego, studiach oddziaływania inwestycji na środowisko, planach ochrony terenów 

prawnie chronionych oraz zabytków. 
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