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Abstrakt

Czerwińsk, nazywany duchową stolicą Mazowsza, to – przy swojej nie-
wielkiej skali– miasto wyjątkowo cenne. Jego ogromny, nie do końca 
obecnie wykorzystany potencjał wynika z wartości religijnych, symbo-
licznych, historycznych, estetycznych i przyrodniczych. Miarą aspiracji 
miasta są nadawane mu określenia: „drugi Kazimierz Dolny” czy „Jasna 
Góra Czerwińska”.  

Celem zaprezentowanych w artykule badań jest rozpoznanie poten-
cjału Czerwińska i wskazanie zgodnych z nim kierunków dalszego roz-
woju miasta, które po 150 latach odzyskało prawa miejskie. Rozwój ten 
powinien przebiegać w sposób bliski tradycyjnym wzorcom funkcjono-
wania małych miast i odpowiadać współczesnym tendencjom slow-city, 
gwarantującym zachowanie równowagi pomiędzy naturą a kulturą. 

Do badań fenomenu czerwińskiego krajobrazu wykorzystano meto-
dę kategorii genius loci Norberga Schulza, która pozwala na odczytanie 
z krajobrazu miasta wartości wynikających z jego przeszłości i stanu 

Abstract

Czerwińsk, known as the spiritual capital of Masovia, is – despite its 
small scale – an exceptionally valuable town. Its enormous, not fully ex-
ploited potential stems from its religious, symbolic, historical, aesthet-
ic and natural values. A measure of the town’s aspirations comprises 
the terms used to define it: “a second Kazimierz Dolny” or “Jasna Góra 
Czerwińska”.  

The aim of the research presented in this article is to identify the 
potential of Czerwińsk and to indicate the directions of further de-
velopment of the town which has regained its municipal rights after 
150 years. This development should be close to traditional patterns of 
small town functioning and should correspond to contemporary slow-
city trends, guaranteeing a balance between nature and culture.

To study the phenomenon of the Czerwińsk landscape, Norberg 
Schulz’s genius loci category method was used, which makes it possible 
to read from the town’s landscape the values stemming from its past 
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aktualnego, a także umożliwia wskazanie potencjału do wykorzystania 
w przyszłości. 

Czerwińsk to miejsce, gdzie do dziś istnieje wyrazista, wielopłasz-
czyznowa relacja pomiędzy strefami sacrum a profanum, co sprzyja 
czytelności historycznej struktury przestrzennej miejscowości. Dominu-
jące w krajobrazie wzgórze klasztorne z usytuowaną u jego podnóża 
osadą o średniowiecznej genezie, która malowniczo rozciąga się wzdłuż 
brzegu Wisły, pełnią współcześnie niezwykle ważną rolę kulturotwórczą 
i jednoznacznie określają tożsamość tego miejsca. Wyrazistość lokal-
nego krajobrazu i jego wartości powinny stymulować rozwój miasta, 
budować jego potencjał turystyczny i aktywować działania lokalnych 
społeczności. Czerwińsk stanowi też miejsce, gdzie elementy związane 
ze współczesnym funkcjonowaniem miasta i jego mieszkańców mają 
szansę współistnieć w ścisłych i zrównoważonych relacjach z nadal czy-
telną strukturą miasta historycznego.

Słowa kluczowe: krajobraz miasta, fenomen, genius loci, wartości 
przestrzenne, sacrum, widoki dalekie i bliskie

and its current state, and makes it possible to indicate the potential 
for future use. 

Czerwińsk is a place where a very clear, multifaceted relationship 
between the sacred and profane zones still exists, which favours the 
legibility of the historical spatial structure of the town. Today, the mon-
astery hill dominating the landscape with the medieval settlement at 
its foot, which stretches picturesquely along the bank of the Vistula 
River, play an extremely important culture-forming role and clearly de-
fine the identity of this place. The distinctiveness of the local landscape 
and its values should stimulate the development of the town, build its 
tourist potential and activate the local communities. Czerwińsk is also 
a place where elements related to the contemporary functioning of the 
town and its inhabitants have a chance to coexist in a close and bal-
anced relationship with the still legible structure of the historical town.

Keywords: townscape, phenomenon, genius loci, spatial values, 
sacrum, distant and near views
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