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29 Listopada Avenue

Streszczenie

Autorzy projektu podjęli próbę zmiany charakteru alei 29 Listopada, tak by z bariery stała się zwor-
nikiem integrującym przestrzeń wokół niej. Wymaga to przeprojektowania nie tylko samej alei, ale 
również terenów do niej przyległych, tak by aleja 29 Listopada stała się centralnym miejscem aktyw-
ności mieszkańców. Postanowiono również podkreślić rangę wynikającą z ważnego miejsca, jakie hi-
storycznie i funkcjonalnie aleja zajmuje w przestrzeni Krakowa. Potencjał miejsca wymaga nadania 
alei funkcji reprezentacyjnej.

Słowa kluczowe: ulica, kompozycja miasta

Abstract

Authors of the project attempted to change the character of 29 Listopada Avenue so that it could be 
transformed from a barrier into a keystone integrating the space around it. It requires redesigning 
of not just the avenue itself, but also the grounds adjacent to it, so that 29 Listopada Avenue could 
become a focal point of the inhabitants’ activities. It was also decided to emphasise the rank resulting 
from the position that the avenue occupies in the space of Cracow, both historically and functionally. 
The potential of the place requires that the avenue should be given a representative function. 
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1. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest uczynienie z alei 29 Listopada reprezentacyjnej ulicy miejskiej, wpro-
wadzającej do miasta Krakowa, charakterystycznej w skali całego organizmu miejskiego. Po-
dejmowane działania projektowe dotyczą także najbliższego otoczenia arterii i mają na celu 
zintegrowanie terenów podzielonych obecnie ruchliwą ulicą. Zmiany z zakresu rozwiązań 
komunikacyjnych, rozmieszczenia poszczególnych funkcji wzdłuż alei, estetyki i podkreślenie 
walorów miejsca są niezbędne do stworzenia nowej jakości przestrzeni.

2. PROBLEM PROJEKTU A TEORIA KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

Punktem wyjściowym do projektu było rozważenie zastanych problemów projektowych 
do poszczególnych pojęć teorii kompozycji urbanistycznej, jakimi są bariery – granice – kra-
wędzie. Kevin Lynch w książce Obraz miasta wymienia elementy, które pomagają w okre-
śleniu konkretnych przestrzeni. Drogi, krawędzie, rejony, węzły oraz punkty orientacyjne 
mogą posłużyć jako narzędzia badawcze pomocne w określeniu konkretnych przestrzeni. 
Pojęcie samej drogi według Lyncha oznacza ciąg komunikacyjny, wzdłuż którego porusza 
się człowiek, będący obserwatorem przestrzeni. Podobne stanowisko prezentuje Kazimierz 
Wejchert. Według niego elementami krajobrazu miejskiego, najbardziej czytelnymi oraz de-
finiującymi przestrzeń, są: elementy krystalizujące plan miasta, ulice, rejony, linie i pasma 
graniczne, dominanty układu przestrzennego, wybitne elementy krajobrazowe, punkty wę-
złowe, znaki szczególne.

Odniesienie kolejnych teoretycznych pojęć do podjętego tematu alei 29 Listopada po-
maga zrozumieć jej znaczenie, wpływ na wygląd i funkcjonowanie najbliższego otoczenia 
oraz relacje przestrzenne w nim zachodzące. Analizując warunki lokalizacyjne pod wzglę-
dem funkcjonalnym, zauważa się funkcjonowanie alei jako bariery przestrzennej. Podobnie 
działają także drogi o dużym natężeniu ruchu przecinające aleję, w tym estakady, kolejowy 
nasyp ziemny oraz tory kolejowe. Pewne krawędzie rysują się na granicy terenów o różnym 
przeznaczeniu funkcjonalnym oraz odbiorze pod względem estetyki i doinwestowania. „Naj-
silniejsze wydają się te krawędzie, które są nie tylko wizualnie znaczące, lecz także formalnie 
ciągłe i nieprzeniknione dla ruchu poprzecznego”1. Najbardziej zauważalne są przestrzenne 
krawędzie między terenami zabudowy mieszkaniowej a terenami przemysłowymi lub zanie-
dbanymi terenami zielonymi. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału granicy alei 29 Listo-
pada jako linii w przestrzeni nadającej czytelność układowi urbanistycznemu, która dodat-
kowo spaja otaczające ją tereny, jednocześnie decydując o ich indywidualnym charakterze 
i unikalności w skali miasta.

Kolejnymi znaczącymi elementami przestrzennymi miasta według Lyncha i Wejcher-
ta są węzły i punkty węzłowe. Projekt poszczególnych węzłów komunikacyjnych odegrał 
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w projekcie krakowskiej alei kluczową rolę, decydując o sprawnym funkcjonowaniu całego 
układu. Węzłom, oprócz roli podstawowej: miejsc przesiadkowych, miejsc zmiany kierun-
ku podróży, nadano nowe znaczenie. Jako przestrzenie spotkań i rekreacji, często generu-
jące dodatkowy ruch przez zlokalizowanie przy nich ważnych obiektów, stały się znakami 
szczególnymi dla trasy przebiegu alei oraz dla całego miasta2. Kazimierz Wejchert zwraca też 
uwagę na dominanty, wybitne elementy krajobrazu oraz znaki szczególne. Projekt zakłada 
stworzenie punktów krystalizujących układ urbanistyczny w postaci placów. Nazwy nadane 
poszczególnym placom dodatkowo podkreślają ich funkcję, mówią o lokalizacji lub charak-
terze. Takie rozpoznawalne miejsca ułatwiają nam przestrzenne odniesienie się w stosunku 
do całej dzielnicy czy miasta.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – POKONANIE BARIER, GRANIC

Traktując zastane bariery oraz krawędzie jako elementy negatywne w przestrzeni, należy 
podjąć próby projektowe, które uczyniłyby z nich oraz terenów im towarzyszących przestrze-
nie użytkowe o wysokiej jakości. Projekt podjął próbę rozwiązania problemów związanych 
z komunikacją na alei, zwłaszcza uciążliwym ruchem samochodowym. Zbudowanie plano-
wanej trasy S7 spowoduje, że aleja 29 Listopada straci miano głównej trasy wylotowej do 
Warszawy. Pomimo tego, wraz z rozwojem zabudowy biurowej i mieszkaniowej w północnej 
części miasta, wzmożony ruch samochodowy wymaga nowych inwestycji drogowych. Naj-
ważniejsze z nich, odciążające aleję 29 Listopada, to równoległa droga ruchu przyspieszone-
go wzdłuż torów kolejowych na Warszawę oraz przedłużenie ul. Strzelców, które złączywszy 
się w okolicach cmentarza w Batowicach, łączyłyby się z północną obwodnicą miasta. Węzeł 
komunikacyjny, łączący owe drogi, uzupełniony byłby parkingiem P&R oraz przystankiem ko-
lei aglomeracyjnej. Zbiorcza komunikacja miejska w rejonie alei, obsługiwana obecnie wy-
łącznie autobusami, uzupełniona będzie linią szybkiej kolei aglomeracyjnej z przystankami: 
„Żabiniec” (UR), „Prądnik Biały”, „Prądnik Czerwony” oraz nową linią szybkiego tramwaju, 
oplatającą północną część alei. Wraz z powyższymi zmianami planuje się odciążenie ruchu 
samochodowego i komunikacji autobusowej na alei 29 Listopada. Jasne określenie przekroju 
drogi oraz jej użytkowników, wprowadzenie nowych rozwiązań w postaci rond uspokoiłoby 
w znacznym stopniu planowany ruch kołowy. Dzięki temu możliwa będzie likwidacja buspasa, 
obniżenie prędkości i uspokojenie ruchu. Likwidacja buspasa umożliwi poszerzenie istnieją-
cych chodników, stworzenie ścieżki rowerowej oraz pasów niskiej zieleni oddzielających jezd-
nię od ciągów pieszo-rowerowych. Dzięki temu możliwa będzie likwidacja istniejących ekra-
nów akustycznych. Ulica nabierze nowego, spokojniejszego i bardziej przyjaznego charakteru, 
który ożywi ruch pieszy i związane z nim aktywności. Aby ulica tętniła życiem, należy zagęścić 
zabudowę i zróżnicować jej funkcje. Obecną, dominująca funkcję mieszkaniową należy do-
pełnić funkcjami biurowymi, usługami i drobnym handlem: „koncentracja funkcji użytkowych 
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jest wystarczająco znacząca, by czynić z tych ulic liniowe rejony”3. Istotne jest przede wszyst-
kim uzupełnienie zabudowy w pierzei alei 29 Listopada oraz wprowadzenie handlu i usług 
w parterach. Potrzebne są również miejsca, które stałyby się nowymi centrami życia społecz-
nego dla mieszkańców okolicznych osiedli i studentów Uniwersytetu Rolniczego. W projekcie 
proponuje się stworzenie kilku różnej wielkości placów o zróżnicowanych funkcjach, umiesz-
czonych w wybranych, ważnych punktach alei 29 Listopada. Pierwszy duży plac powstałby 
na kampusie Uniwersytetu Rolniczego. Rozciągałby się od alei do planowanego przystanku 
kolejki aglomeracyjnej. Byłby zatem ważnym miejscem nie tylko dla studentów, ale również 
mieszkańców pobliskich osiedli. W pobliżu następnego przystanku kolejki, w miejscu, w któ-
rym aleja 29 Listopada skręca, znajdowałby się „Plac na rozdrożu”. Stanowiłby on zamknięcie 
kompozycyjne osi biegnącej linią prostą aż od rynku. Ostatni duży „Plac granicy” mieściłby 
się przy przystanku planowanej linii tramwajowej, przecinającej aleję w jej końcowej części. 
Stałby się kompozycyjnym wyznacznikiem granicy miasta.

Drugim istotnym aspektem, podnoszącym jakość życia i atrakcyjność miasta, są tereny 
zielone. Aleja 29 Listopada jest kręgosłupem planu odnowy przestrzeni wokół niej i ma zo-
stać „podłączona” do sieci zielonych alei i tras rowerowych łączących okoliczne osiedla oraz 
parki. Ważną rolę odgrywają rzeki Sudół i Prądnik, które mają się stać głównymi „naturalny-
mi arteriami”. Ponadto przy samej alei zaprojektowane zostały nowe parki. Pierwszy, „Park 
nad dworcem”, powstałby nad torowiskiem dworca głównego i łączyłby aleję z Plantami. 
Drugi, „Park przy forcie”, eksponowałby zabytkowy charakter Fortu 12. Trzeci, największy 
„Park przy kolei”, położony tuż za torami przecinającymi aleję, byłby ważnym miejscem od-
poczynku zarówno dla mieszkańców Żabińca, jak i studentów Uniwersytetu Rolniczego. Na-
stępnym istotnym miejscem zielonym byłby „Park na rozdrożu”, położony przy projektowa-
nym placu, w miejscu, gdzie aleja 29 Listopada rozwidla się. Ostatni duży „Park na granicy”, 
planowany również wraz z placem, znajdowałby się przy granicy wyznaczonej planowanymi 
torami tramwajowymi, wśród powstającej w tym miejscu nowej zabudowy mieszkaniowej.

4. ALEJA 29 LISTOPADA JAKO ULICA CHARAKTERYSTYCZNA

W projekcie proponuje się przebudowę alei 29 Listopada tak, by z bariery stała się 
zwornikiem integrującym tereny wokół niej. Obecnie przeważająca funkcja drogi wyloto-
wej ma zostać zmieniona, a ulica ma nabrać miejskiego charakteru. Zakłada się uczynienie 
z Alei 29 Listopada reprezentacyjnej ulicy wprowadzającej do miasta, przeznaczonej przede 
wszystkim dla pieszych oraz rowerzystów. Projekt alei 29 Listopada zakłada stworzenie ulicy 
charakterystycznej dla miasta oraz rozpoznawalnej w skali miasta. Wydaje się to pożąda-
ne ze względu na jej lokalizację oraz znaczenie. aleja 29 Listopada jest przedłużeniem Alei 
Trzech Wieszczów oraz fragmentem historycznej osi od rynku w stronę Warszawy. Biegnie 
od północnych granic miasta przez tereny cenne dla Krakowa, z ważnymi dla niego punktami 
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oraz obiektami, prowadząc do historycznego centrum miasta. Samo znalezienie się na ulicy, 
której nazwa utrzymuje się i prowadzi aż do serca miasta, może wywołać przyjemne uczucie 
związku, bez względu na odległość do centrum4. Historyczna oś, mocno zaznaczona w pro-
jekcie, osiąga swój punkt końcowy na terenach rekreacyjnych – towarzyszącym rzece Wiśle 
bulwarach. Ranga ulicy wymaga więc nadania jej reprezentacyjnej funkcji i formy.

5. WRAŻENIA WIDOKOWE I EMOCJONALNE

Linie i pasma graniczne według Kazimierza Wejcherta są wyraźnie zarysowanymi linia-
mi dzielącymi w przestrzeni. Mogą one stanowić drogi szybkiego ruchu, estakady, nasy-
py kolejowe, tory kolejowe czy pasma zieleni. Wejchert zwraca uwagę na towarzyszenie 
granicom walorów widokowych, często bowiem wynoszą nas one na pewną wysokość, 
z której widok otwiera się na sylwetę miasta lub konkretną dzielnicę5. Nasypowi kolejowe-
mu, biegnącemu wzdłuż alei 29 Listopada oraz przecinającym ją drogowym estakadom, 
towarzyszą cenne widoki, zwłaszcza te otwierające się w kierunku Starego Miasta. Projekt 
przewiduje także ochronę cennego widoku na sylwetę miasta od strony wjazdu z kierunku 
Warszawy dzięki rygorystycznemu określeniu wysokości i gęstości zabudowy w tym miej-
scu. Zostawiając za sobą niezabudowane, otwarte tereny przedmieść Krakowa, docieramy 
do „ciągu wrażeń” – alei 29 Listopada, której kulminacją jest widok na Stare Miasto. Do-
datkowo efekt teatralności wjazdu do miasta oraz widoku na jego historyczne centrum 
spotęgowany jest przez pagórkowate ukształtowanie terenu. Przekroczenie prawnej gra-
nicy miasta w tym przypadku podkreślone jest wrażeniem „zagłębienia się w jego archi-
tektoniczno-urbanistyczną strukturę”. Zachowana zmienność rozwiązań przestrzeni, jej 
funkcji oraz funkcji poszczególnych terenów i budynków, różnorodność rozwiązań urbani-
stycznych oraz różnorodność widokowa jest powodem zmienności wrażeń6. Towarzyszą-
ce uczestnikom, będącymi odbiorcami i oceniającymi przestrzeń7, są charakterystyczne 
dla danego miejsca i powinny być na tyle pozytywne, by zachęcały do powrotu. Efektem 
końcowym projektu, mimo zachowania cech złożoności miejsca, jest czytelny układ ulicy: 
ciągi wnętrz ulicznych stanowią trasy skupienia się ludzi i są najbardziej zapamiętywanymi 
elementami struktury przestrzennej8.

Projekt podjął próbę uczynienia z alei 29 Listopada ulicy tętniącej życiem i ruchem:  
„(…) drogi i ulice, z towarzyszącą im nieodłącznie architekturą ruchu, wprowadzają na sce-
nę miasta w ramy nieruchomych form otoczenia element zmienności. Człowiek staje się tu 
uczestnikiem przestrzeni, a w pewnym sensie i aktorem na tej rozległej scenie”9. Arteria mia-
łaby stać się aleją wprowadzającą do miasta, na której ludzie dzielą się na tych, którzy chcą 
się pokazywać – odgrywać swoje życie, aktywność, relacje i tych, którzy chcą na to patrzeć10. 
Bez względu na cel znalezienia się w przestrzeni alei, ale przez naszą obecność, stałaby się 
ona synonimem ruchu, ciągłości oraz mnogości odbieranych wrażeń.
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6. ODNIESIENIA DO EUROPEJSKICH REALIZACJI

Nie ulega wątpliwości, że to pieszy decyduje o tym, czy dana przestrzeń publiczna spełnia 
swoje funkcje, czy też nie. Ulica posiadająca szeroką gamę funkcji usługowych i komercyjnych 
w obiektach tworzących jej pierzeje staje się martwa bez użytkowników, którzy tak na prawdę 
nadają jej sens. Dlatego też podstawowym założeniem prezentowanej koncepcji jest zapew-
nienie pieszemu sztandarowej pozycji w hierarchii komunikacyjnej. System przestrzeni publicz-
nych oraz parków miejskich w powiązaniu z jasną i klarowną komunikacją publiczną pozwala 
na stworzenie fragmentu miasta o spójnym i pozostającym w ciągłym rozwoju charakterze.

Przykładem, z którego warto czerpać inspiracje w podejściu do projektowania przestrze-
ni publicznych, jest niewątpliwie długi na kilometr park – plac Superkilen w Kopenhadze. Za-
projektowany przez znaną pracownię architektoniczną BIG Bjarke Ingels Group przy współ-
pracy z Topotek1 i Superflex, znalazł się w finale konkursu do europejskiej nagrody imienia 
Miesa van der Rohe 2013. Składający się z trzech stref funkcjonalnych idealnie wpisuje się 
w zwartą zabudowę obszaru zamieszkałego przez ludność różnorodną narodowo i kulturo-
wo. Podział funkcjonalny zaakcentowano kolorem danej strefy i tak czerwony skwer prze-
znaczony jest przede wszystkim do uprawiania sportu, czarny jako miejsce do piknikowania 
i wypoczynku, natomiast zielony obszar to place zabaw dla dzieci i naturalne trawniki do 
rekreacji11. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby każdy z użytkowników mógł odnaleźć w tej 
przestrzeni fragment swojej kultury, dlatego plac wypełniony jest symbolicznymi elementa-
mi i meblami z różnych zakątków świata. Zabiegi te wyraźnie poprawiły jakość życia w tej 
dzielnicy Kopenhagi i przyczyniają się do wzrostu jej rozwoju.

Komunikacja publiczna w aspekcie tworzenia fragmentu miasta odgrywa równie znaczą-
cą rolę. Współistnienie komunikacji publicznej i ruchu pieszego stanowi podstawę prawid-
łowego funkcjonowania. Wiąże się to jednak z lokalnymi tradycjami i przyzwyczajeniami. 
Wydzielanie stref dostępnych pieszym od stref zasięgu komunikacji tramwajowej czy samo-
chodowej jest w Krakowie powszechna. Wyjątek stanowi ulica Karmelicka, gdzie bariera ta 
została pokonana i w pewien sposób odpowiada europejskim przykładom, takim jak han-
dlowa ulica Leidsestraat w Amsterdamie. Ta tętniąca życiem ulica, posiadająca przepusto-
wość około 30 tramwajów na godzinę, przy niewielkim przekroju ulicy – około 10 metrów, 
w żaden sposób nie stanowi bariery.

Przebudowa stacji Norreport jest kolejnym wartym uwagi przykładem z Kopenhagi, przo-
dującej w ekologicznych i zrównoważonych rozwiązaniach komunikacyjnych. Jest to jedna 
z najbardziej ruchliwych stacji, która po przebudowie stać ma się nie tylko funkcjonalnym 
węzłem komunikacyjnym, ale co najważniejsze atrakcyjną przestrzenią miejską przyja-
zną użytkownikom. W 2009 roku międzynarodowy konkurs wygrało młode duńskie biuro 
projektowe COBE, które we współpracy z Public Architects, Grontmij Calbro i Bartenbach 
LichtLabor przygotowało interesującą propozycję integracji budynków służących komunika-
cji z przestrzenią służącą pieszym i rowerzystom.
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1. WSTĘP

Głównym celem projektu „Redefinicja al. 29 Listopada” jest zmiana jej charakteru z drogi 
użytkowanej przede wszystkim przez samochody na ulicę przyjazną użytkownikom pieszym 
i na rowerach. Nie można zaprzeczać, że obecną formę miast „ukształtował modernizm oraz 
kultura samochodu”1. O tym, jakie są obecnie priorytety planowania przestrzennego często 
wypowiada się znany urbanista Jan Gehl. Na swoim wykładzie pt. „Livable City for the 21”, 
który odbył się w Krakowie w październiku 2014 r., architekt zwracał uwagę na wpływ spo-
sobu planowania transportu drogowego i jego hołubienia na spadającą jakość życia miesz-
kańców miast. Pod wpływem inspiracji duńskim projektantem autorzy przedsięwzięcia „Re-
definicja al. 29 Listopada” postanowili jako swoje główne zadanie znaleźć narzędzie, które 
przekształci przestrzeń (obecnie stanowiącą barierę i skutecznie oddzielającą od siebie dwie 
sąsiadujące ze sobą dzielnice) w arterię przyjazną człowiekowi. Wszelkie działania projek-
towe będą zgodne z poglądem prezentowanym przez Jana Gehla: „Prawda o komfortowym 
życiu w mieście jest prosta. Ludzie interesują się ludźmi, to kontakt z drugim człowiekiem 
jest dla nas bardziej atrakcyjny niż unikalne bryły czy imponujące rozwiązania konstrukcyjne. 
Przyjazne takim relacjom miasto musi trzymać się ludzkiej skali, zasięgu wzroku, prędkości”2. 
W obrębie alei 29 Listopada projekt zakłada ingerencje mające na celu nadanie tej drodze 
ciągłego, zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie, wizerunku oraz formę przyjazną dla ludzi, 
umożliwiającą im swobodny kontakt, zachęcający do spotkań i rozmów. Integralną częścią 
projektu jest plan nowego układu kołowego, który prezentuje rozwiązanie mające na celu 
upłynnienie ruchu samochodowego dla użytkowników obecnie korzystających z tej drogi.

2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1. KOMUNIKACJA KOŁOWA ORAZ PIESZA

Przedmiotem analizy jest aleja 29 Listopada na odcinku od ul. Lublańskiej do admini-
stracyjnych granic Krakowa od strony północnej. Na tym fragmencie jest to w przeważającej 
części jedna dwukierunkowa jezdnia (pasy ruchu ok. 3,0–3,5 m), rozbudowana o dodatkowe 
pasy ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicami Lublańską i Opolską. Obecnie droga ta pełni 
następujące funkcje:
• połączenie osiedli (Prądnik Czerwony, Prądnik Biały) znajdujących się w jej sąsiedztwie 

z centrum miasta,
• połączenie miejscowości podmiejskich (Węgrzce, Zielonki, Bibice, Słomniki, Michałowi-

ce) z Krakowem,
• główna droga wyjazdowa z Krakowa w kierunku północnym – Kielce, Radom, Warszawa.

Drogą poruszają się zarówno samochody osobowe, komunikacja zbiorowa bliskiego i da-
lekiego zasięgu, jak i samochody ciężarowe. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Opolską do 
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odchodzącej w kierunku wschodnim ul. Powstańców ulicę tworzą dwa pasy ruchu w każdą 
stronę. Dalej do granicy miasta droga posiada jedynie po jednym pasie w każdym kierunku. 
Brak jest tu wydzielonych pasów do lewoskrętów, co powoduje częste wstrzymanie ruchu 
samochodowego i przyczynia się do powstawania znacznych korków. Aleja 29 Listopada 
oraz jej najbliższa okolica nie jest w żaden sposób włączona do systemu ścieżek rowerowych 
w mieście – poruszanie się tutaj tym środkiem transportu jest niebezpieczne oraz niekom-
fortowe. Przestrzeń dla użytkowników pieszych, wstępująca jedynie na odcinku od skrzy-
żowania z ulicami Lublańską i Opolską do skrzyżowania z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, nie 
zachęca do korzystania z niej – chodniki (mimo że znajdują się po obydwu stronach drogi) są 
wąskie, nierzadko nieoświetlone i w złym stanie technicznym. Opisana sytuacja powoduje, 
że poruszanie się wzdłuż ulicy – czyli korzystanie z jej podstawowej funkcji, jest niezwykle 
uciążliwe. Ponadto ze względu na rzadko rozmieszczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną oraz duże natężenie ruchu samochodowego aleja stanowi również barierę dzielącą 
tereny znajdujące się po jej obu stronach. Jedno z rozwiązań, mających uzdrowić przestrzeń 
alei 29 Listopada, proponowane przez innych projektantów, jest poszerzenie przekroju ulicy 
(do trzech pasów ruchu w jedną stronę), by droga ta mogła zyskać większą przepustowość, 
a miasto lepszą komunikację. Jednak przez takie działanie okolice alei bezpowrotnie straci-
łyby możliwość stania się miejscem przyjaznym mieszkańcom, faworyzując znaczenie ruchu 
kołowego nad jakością przestrzeni dla ludzi. Ponadto, jak twierdzi Jan Gehl3, zwiększenie 
liczby pasów drogowych spowoduje w następstwie zwiększenie natężenia ruchu i liczby sa-
mochodów. Zabieg ten jest zatem skuteczny tylko na krótki okres.

2.2. WYGLĄD ALEI 29 LISTOPADA

Aleja 29 Listopada, będąca jedną z dróg wjazdowych do miasta, powinna stanowić jego 
wizytówkę i swoim wyglądem zachęcać do jego odwiedzenia i poznania oraz wzbudzać zain-
teresowanie i je reprezentować. Niestety w obecnym kształcie wizerunek ulicy jest daleki od 
opisanego powyżej. Arteria nie posiada uporządkowanego wyglądu – chaotyczna zabudowa 
ją otaczająca jest nie tylko w złym stanie technicznym, ale również nie cechuje się dobrą 
jakością architektury. Brak zdefiniowanej linii zabudowy, przyjaznych przestrzeni publicznych 
oraz tętniących życiem okolic osiedli mieszkaniowych sprawia, że opisywana część miasta 
uznawana jest powszechnie za jedną z mniej przyjaznych dzielnic Krakowa. Pomimo nie-
znacznej odległości od centrum nie cieszy się ona dużym zainteresowaniem poszukujących 
mieszkań, co potwierdza analiza cen nieruchomości. Sytuacji nie poprawia chaos wprowa-
dzony przez samych użytkowników – losowo rozmieszczone, zniszczone i krzykliwe szyldy 
oraz banery reklamowe wprowadzają nieład wizualny i nie pozwalają na utrzymanie spójne-
go charakteru ulicy. Przekrój alei jest niejednolity, zieleń występuje tu sporadycznie, a jej ja-
kość jest niezadowalająca. Przeszkodę w procesie budowania miasta stanowi zarówno brak 
ciągłości wizualnej i funkcjonalnej, jak również elementy, które K. Lynch wymienia, opisując 
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problem dzielnicy Boston Common: „niepowiązane punkty orientacyjne, słabe krawędzie, 
izolacje, przerwy w ciągłości, niejednoznaczność, rozgałęzienia oraz brak charakteru i cech 
wyróżniających”4.

Funkcja oraz forma obudowy ulicy zniechęca do penetrowania terenów położonych 
w głąb obszarów przylegających do niej, stwarzając jednocześnie niebezpieczne okolice – 
mowa tu o zabudowie znajdującej się w znacznej odległości od krawędzi drogi, oddzielonej 
od niej ogrodzeniem. Takie zjawisko nie daje możliwości integracji przestrzeni publicznych 
z wnętrzami lokalami przy niej się znajdującymi. Jan Gehl jest zdania, że „dbałość o to, by 
gromadzić ludzi i wydarzenia, jest również warunkiem koniecznym do tworzenia życia miej-
skiego w nowopowstałych dzielnicach”5. Urbanista przedstawia narzędzia oraz zasady pro-
jektowania urbanistycznego, pisząc: „Otwórz krawędzie pomiędzy miastem a budynkami 
tak, aby życie w ich wnętrzu i życie na zewnętrz – w przestrzeniach miejskich – mogły ze 
sobą współdziałać oraz namawiając do projektowania w sposób zachęcający do kontaktu 
wzrokowego i słuchowego użytkowników”6.

2.3. TERENY ZIELONE PRZY ALEI 29 LISTOPADA ORAZ W JEJ REJONIE

Analizowany obszar jest dosyć ubogi w tereny zielone i tereny rekreacyjne, które można 
by nazwać przyjaznymi i atrakcyjnymi. Przy samej alei 29 Listopada drzewa występują spo-
radycznie, a nieliczne zielone skwery są zaniedbane i nie mają otoczenia, które generowa-
łoby na nich jakiekolwiek aktywności mieszkańców. Nowo powstałe osiedla, znajdujące się 
na wysokości ulic Banacha, Kużnicy Kołłątajowskiej czy Felińskiego, nie zostały wyposażone 
w przyjazne i zagospodarowane tereny rekreacyjne w postali parków czy placów zabaw dla 
dzieci. W okolicy ulicy Dobrego Pasterza, na osiedlu Prądnik Biały, znajduje się niedawno 
odremontowany, utrzymany w bardzo dobrym stanie Park Zaczarowanej Dorożki, który jest 
chętnie użytkowany przez okolicznych mieszkańców. Stanowi on właściwie jedyny element 
zorganizowanej, uporządkowanej i przyjaznej przestrzeni zielonej w tej okolicy. W dalszej 
odległości od analizowanego fragmentu znajdują się dwa cieki wodne (rzeka Prądnik oraz 
Sudół), które posiadają zieloną obudowę o charakterze typowym dla niewielkiej rzeki. W ża-
den sposób jednak nie wykorzystano tego potencjału – okolice rzeki są zaniedbane i nie 
zachęcają do aktywności.

Przy północnej granicy miasta na analizowanym obszarze znajdują się tereny zielone, 
które w coraz większym stopniu są zajmowane przez inwestycje mieszkaniowe. Powstająca 
zabudowa (wielorodzinna od strony Krakowa oraz jednorodzinna od strony Węgrzec i Bibic) 
zbliża się do siebie i za jakiś czas zleje się, co spowoduje, że zupełnie zaniknie granica po-
między dwoma miejscowościami. Wspomniane tereny stanowią przede wszystkim nieużytki 
oraz obszary rolne, które nie posiadają żadnego systemu ścieżek rekreacyjnych, co sprawia, 
że ich potencjał jest zupełnie niewykorzystany przez mieszkańców okolicznych osiedli jako 
obszarów rekreacyjnych.
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2.4. PODSUMOWANIE ANALIZ

Obserwacje przeprowadzone na zadanym obszarze doprowadziły do następujących 
wniosków: obszar alei 29 Listopada zdominowany jest przez samochody i tak zwane aktyw-
ności konieczne7, które występują niezależnie od jakości przestrzeni. Efektem zmian zapro-
ponowanych przez projektantów byłoby występowanie aktywności opcjonalnych8 – miej-
skiej rekreacji, zarówno w formie aktywnej, jak i pasywnej. Według Jana Gehla9 aktywności 
opcjonalne i społeczne występują wyłącznie wtedy, gdy zapewniona jest wysoka jakość prze-
strzeni. Obszar, który poddano analizom, jest nasycony potencjalnymi użytkownikami prze-
strzeni publicznych, gdyż posiada sporą gęstość zaludnienia. Brak w niej jednak elementów 
aktywizujących przestrzenie publiczne, a jednocześnie łączących je z innymi przestrzeniami 
w analizowanej lokalizacji.

3. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest redefinicja obecnej drogi wylotowej z Krakowa w kierunku 
północnym, w stronę Warszawy i Kielc, na ulicę miejską przyjazną mieszkańcom, a także 
wytworzenie żywych, aktywnych przestrzeni publicznych, tworzących wizerunek miasta, 
oferujących szerokie spektrum aktywności oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców pobliskich dzielnic. Głównym założeniem działań projektowych jest scalenie 
istniejących przestrzeni publicznych miasta: alei 29 Listopada wraz z jej najbliższą okolicą, 
w ramach jednego, ciągłego i spójnego obszaru, zapewniającego mieszkańcom swobodę 
i komfort użytkowania przestrzeni publicznych o różnym charakterze. Koncepcja urbani-
styczno-architektoniczna spina klamrą wszystkie przestrzenie publiczne na terenie Czer-
wonego i Białego Prądnika, przynależące do poszczególnych bloków funkcjonalnych: strefy 
mieszkaniowej, strefy komercyjnej oraz strefy rekreacyjnej. Proponowane nowe funkcje 
w sąsiedztwie alei 29 Listopada to przede wszystkim siedziby instytucji mogących w aktyw-
ny sposób animować przygotowany pod te cele obszar i sprawiać, aby stał się on aktywną 
przestrzenią publiczną. Na całej długości redefiniowanej ulicy rozpięte będą funkcje akty-
wizujące mieszkańców nie tylko pobliskich dzielnic, ale być może również całego Krakowa. 
Odległości między projektowanymi punktami węzłowymi będą na tyle niewielkie, aby dało 
się je przemierzyć pieszo. Projektowane przestrzenie będą miały formę miejsc charaktery-
stycznych o cechach indywidualnych i zawierających punkty orientacyjne, dominanty, znaki 
szczególne. Uwolnienie alei od nadmiernego ruchu samochodowego umożliwi wzmocnienie 
proponowanego układu i scalenie go. Finalnie wytworzona zostanie aleja miejska o znacze-
niu nie tylko funkcjonalnym, ale również symbolicznym, bowiem staje się z powrotem ak-
tywnym elementem i symbolem kształtującym przestrzeń Krakowa. Place przed budynkami 
zaprojektowano jako otwarte, będące salonem miejskim i przedpolem dla wydarzeń. Na 
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placach planuje się wprowadzenie drewna. Zostało ono użyte z uwagi na „ciepły” i przyjazny 
ludziom charakter. Meble miejskie osadzono na szynach, aby móc elastycznie aranżować 
przestrzeń miejską. Projekt zakłada, że wszelkie przestrzenie publiczne (place, skwery, ulice) 
będą posiadały obudowę stworzoną przez atrakcyjne i generujące ruch lokale usługowe, 
znajdujące się w parterach budynków. Rolę aktywnych krawędzi otaczających przestrzenie 
publiczne w wielu opracowaniach podkreśla duński architekt i urbanista Jan Gehl. „Oczywi-
stym wytłumaczeniem popularności stref skrajnych jest to, że umiejscowienie na krawędzi 
przestrzeni zapewnia najlepszą możliwość do obserwacji, ponadto zaznacza, że ulokowanie 
się na skraju (…) pomaga poszczególnym osobom lub grupom utrzymać dystans od innych”10.

3.1. STRATEGIA 1 – WYTWORZENIE CIĄGŁOŚCI FUNKCJONALNEJ I WIZUALNEJ ALEI 
29 LISTOPADA

Analiza alei 29 Listopada pokazała, że jednym z jej głównych problemów i mankamen-
tów jest brak ciągłości arterii. Mowa tu zarówno o ciągłości wizualnej, jak i funkcjonalnej. 
Nadanie temu linearnemu fragmentowi miasta charakteru ulicy miejskiej, która będzie roz-
poznawalna i charakterystyczna na każdym jej odcinku, jest jedną z priorytetowych strategii 
projektu. W celu uzyskania zamierzonego efektu projektanci zamierzają wykorzystać nastę-
pujące narzędzia:
• Rozmieszczenia na całej długości alei węzłów w postaci przestrzeni publicznych (place, 

skwery), które będą stanowiły generatory ruchu – atrakcyjne miejsca przyciągające 
użytkowników, zachęcające do spędzenia aktywnie czasu.

• Lokalizacja parku linearnego po zachodniej stronie alei 29 Listopada, pełniącego zarów-
no funkcję rekreacyjną, jak i komunikacyjną, stanowiącego element łączący tereny zielo-
ne w mieście w jedną sieć.

• Przez użycie jednorodnych materiałów wykończeniowych, elementów małej architek-
tury, spójnej nawierzchni, spójnej identyfikacji wizualnej oraz jednorodnej kolorystki 
i oświetlenia aleja na całej swojej długości będzie posiadała jednorodny i rozpoznawalny 
charakter.
Rezultatem powyższych działań będzie nadanie projektowanej drodze wyjątkowej jako-

ści, która wyróżni ją i wskaże jej rangę w tym obszarze miasta. Działania takie „prowadzą do 
czegoś, co można by nazwać wizualną hierarchią ulic i tras, analogicznie do dobrze znanego 
zalecenia hierarchii funkcjonalnej: do wyróżnienia kluczowych kanałów ruchu i ich unifikacji 
jako ciągłych elementów percepcyjnych. To jest szkielet obrazu miasta”11.

Przez wskazane powyżej narzędzia projektanci zamierzają przetransformować aleję 
29 Listopada z bariery pomiędzy dwoma częściami miasta w element je łączący. Przedsta-
wiona strategia będzie możliwa do osiągnięcia dzięki pojawieniu się na całej długości ulicy 
elementów ją spajających.
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3.2. STRATEGIA 2 – STWORZENIE REKREACYJNYCH TERENÓW ZIELONYCH

Obecnie obszar, który jest poddawany redefinicji, i jego okolice nie posiadają terenów zielo-
nych dobrej jakości, przyjaznych użytkownikom. W związku z powyższym architekci przywiązują 
dużą wagę do zagadnień związanych z tym zakresem prac projektowych. Mając na uwadze rów-
nież, jak ważną rolę w mieście odgrywają tereny zielone, jaki mają one wpływ na poprawę jakości 
życia mieszkańców, projektanci ujęli w opracowaniu rozwiązania, które będą umożliwiały każde-
mu wygodny i nieograniczony dostęp do terenów rekreacyjnych o zróżnicowanym profilu. Należy 
pamiętać, że dając społeczeństwu możliwość i zachęcając do dbania o kondycję fizyczną, wpły-
wamy, dzięki redukcji wydatków na opiekę zdrowotną, również na poprawę ekonomii miasta.

3.2.1. Narzędzie 1 – park linearny
Podążając za ideą F.L. Olmsteda, architekci proponują stworzenie na analizowanym terenie 

parku linearnego, który stanowiłby jeden z elementów systemu, opisywanego przez prekurso-
ra architektury krajobrazu – systemu parków, układów połączonych. Projektowany teren nosiłby 
znamiona „parkways – drogi parkowej – pasma publicznego terenu przeznaczonego na cele re-
kreacyjne i komunikacyjne”12. Projektowane pasmo znajduje się po zachodniej stronie alei 29 Li-
stopada i pozwala na swobodne przemieszczanie się pieszo lub na rowerze od centrum Krakowa 
aż do jego granic administracyjnych. Dzięki podłużnej formie terenu zielonego jego obwód jest re-
latywnie duży, co zapewnia łatwy dostęp do tego obszaru wielu użytkownikom. Ponadto niewiel-
ka szerokość założenia eliminuje występowanie obszarów niebezpiecznych, znacznie oddalonych 
od skupisk zabudowy. Projektowany park będzie posiadał bogaty program funkcji rekreacyjnych 
– boiska, place zabaw, zewnętrzne siłownie, ścieżki rowerowe i spacerowe. Niewielka odległość 
i stworzenie wielu dogodnych połączeń pomiędzy parkiem a aleją 29 Listopada sprawi, że będzie 
on stanowił alternatywną drogę dla użytkowników poruszających się pieszo i na rowerach.

3.2.2. Narzędzie 2 – zielony bufor
Projekt zakłada ochronę zieleni znajdującej się po zachodniej stronie drogi. Będzie ona wy-

znaczała naturalną, kompozycyjną granicę miasta od strony północnej i zapobiegała zaistniałe-
mu w tym miejscu zjawisku urban sprawl. Zieleń będzie miała charakter zgodny z jej obecnym 
(pola uprawne), jednak w przyszłości może zostać przekształcona w dziką zieleń rekreacyjną, 
stanowiącą zielony pierścień otaczający Kraków i włączoną w ogólnomiejską sieć zieleni.

3.3. STRATEGIA 3 – ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE NA PRZY ALEI 29 LISTOPADA 
ORAZ W JEJ REJONIE

Celem projektu jest zhumanizowanie przestrzeni oraz uporządkowanie i zdefiniowanie 
przestrzeni sąsiadujących z aleją, co obecnie jest uniemożliwione przez zdominowanie ulicy 
przez ruch kołowy o bardzo dużym natężeniu. W celu zmniejszenia liczby pojazdów proponuje 
się następujące działania:
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• Aleja 29 Listopada nie będzie stanowiła drogi wyjazdowej w kierunku północnym (Kiel-
ce, Radom, Warszawa), wyjazd w tym kierunku będzie odbywał się przez projektowaną 
obwodnicę (węzeł Zesławice) i drogę S7.

• Ruch generowany na alei 29 Listopada przez mieszkańców podmiejskich miejscowości 
(Węgrzce, Zielonki, Bibice, Słomniki, Michałowice) będzie kierowany na nowo projek-
towaną ul. Iwaszki (odchodzącą zarówno w stronę wschodnią, jak i zachodnią), która 
będzie znajdowała się na wysokości istniejącej obecnie ul. Belwederczyków.

• Mieszkańcy osiedli znajdujących się w okolicy alei 29 Listopada oraz podmiejskich miej-
scowości będą zachęcani do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz rowerów zamiast 
używania własnego samochodu. W tym celu zakłada się:

 – budowę parkingu w systemie Park&Ride w okolicy nowo projektowanej ul. Iwaszki,
 – wydzielenie osobnych pasów przeznaczonych dla komunikacji zbiorowej,

 – budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych oraz punktów wypożyczalni rowerów 
miejskich.

• Rezygnacja z możliwości części lewoskrętów oraz wydzielenie pasów do lewoskrętów.
Proponowane rozwiązania mają na celu stworzenie przestrzeni przyjaznych dla użytkow-

ników poruszających się pieszo i na rowerze dzięki zminimalizowaniu ruchu samochodo-
wego na przeprojektowywanym obszarze. Dodatkowo, w celu poprawy komfortu osób nie 
korzystających z auta, projekt zakłada powstanie wydzielonych ścieżek rowerowych oraz 
ciągów pieszych. Bezpieczne i odremontowane chodniki będą wyposażone w oświetlenie 
oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Przestrzeń dla 
pieszych i rowerzystów będzie wydzielona od jezdni pasem zieleni, na którym będą znajdo-
wały się zarówno niskie krzewy, jak i drzewa chroniące przed hałasem tereny znajdujące się 
w jej sąsiedztwie. Projekt zakłada ponadto stworzenie nowych i bezpiecznych przejść dla 
pieszych, które będą znajdowały się w sąsiedztwie głównych generatorów ruchu. Zabieg ten 
ma na celu również zintegrowanie osiedli znających się po obu stronach alei.

3.4. STRATEGIA 4 – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W OBRĘBIE OBUDOWY  
ALEI 29 LISTOPADA ORAZ W JEJ REJONIE

Obecnie aleja 29 Listopada stanowi sekwencję układów urbanistycznych, które są 
ze sobą niezintegrowane. Projekt zakłada stworzenie spójnej i ciągłej przestrzeni wzdłuż 
alei 29 Listopada na długości od ul. Opolskiej do administracyjnej granicy miasta. Charakter 
poszczególnych obszarów będzie spójny, jednak funkcja i forma zabudowy i innych elemen-
tów ją uzupełniających różnorodna. Poniższa tabela przedstawia elementy projektowane 
oraz istniejące, znajdujące się na analizowanym terenie.
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Obszar znajdujący się po zachodniej 
stronie al. 29 Listopada

Obszar znajdujący się  
po wschodniej stronie  

al. 29 Listopada
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Zabudowa jednorodzinna:

Projekt zakłada pozostawienie i ewentualne 
dogęszczenie istniejącej zabudowy jednoro-
dzinnej znajdującej się przy ul. Witkowickiej 
i ul. Górka Narodowa.

Zabudowa usługowa i wielorodzinna:

Przy ul. Belwederczyków projekt zakłada po-
zostawienie obiektów wielorodzinnych oraz 
usługowych oraz uzupełnienie tkanki dwoma 
obiektami o usługowo-mieszkaniowej funkcji, 
stanowiącymi bufor pomiędzy drogą a zabudo-
wą mieszkaniową.

Kompleks Park&Ride:

Kompleks zlokalizowany będzie 
na granicy Krakowa od strony 
północnej i obsługiwał będzie do-
jeżdżających z przedmieść i korzy-
stających z komunikacji miejskiej. 
W godzinach otwarcia parkingu 
będą mogli z niego skorzystać za 
darmo wszyscy, którzy mają Kra-
kowską Kartę Miejską z ważnym 
biletem okresowym. Pozostali 
będą musieli zapłacić, a opłata ta 
upoważni ich do poruszania się 
krakowską komunikacją miejską 
w ciągu doby parkingowej. System 
ten z powodzeniem działa w wielu 
zagranicznych, ale również i pol-
skich miastach.

Ulica Iwaszki

Po zachodniej stronie istniejącej al. 29 Listopada projekt jej redefinicji zakłada powstanie dro-
gi łączącej istniejącą ul. Górnickiego z projektowaną ul. Iwaszki. Droga stanowi jeden z kluczo-
wych elementów, mających przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego na  
al. 29 Listopada prowadzącym w stronę centrum miasta. Jest ona ujęta w obowiązującym od 
2006 roku Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, „Górka Narodowa Zachód”.

Po wschodniej stronie istniejącej al. 29 Listopada projekt jej redefinicji zakłada powstanie ulicy sta-
nowiącej przedłużenie istniejącej ul. Strzelców. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów, mają-
cych przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego na al. 29 Listopada. Przy nowo 
projektowanej drodze nie zakłada się zabudowy, ponieważ jej główną funkcją będzie indywidualna 
komunikacja kołowa, a nie ruch pieszy.
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Zabudowa istniejąca:

Projekt zakłada pozostawienie istniejącej za-
budowy jednorodzinnej do czasu upływu jej 
żywotności oraz nieprzeznaczanie działek, na 
których się znajdują, pod nowe inwestycje.

Zabudowa przy ul. Felińskiego:

Projekt zakłada dogęszczenie 
istniejącej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej obiektami 
o podobnych gabarytach i takiej 
samej funkcji. Przewiduje się lo-
kalizację nowo projektowanej za-
budowy w znacznej odległości od  
al. 29 Listopada, oddzielonej ziele-
nią urządzoną, która będzie miała 
wpływ na poprawę jakości życia 
mieszkańców.
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Projekt zakłada uzupełnienie zabudowy po obu stronach alei budynkami o charakte-
rze mieszkaniowym oraz usługowym z aktywizującymi funkcjami w parterach. Głów-
nym punktem centralnym analizowanego obszaru będzie nowo projektowany plac, 
będący aktywną przestrzenią publiczną dla okolicy. Powstaną również przyjazne te-
reny zielone, zachęcające do uprawiania sportu i rekreacji.

Zabudowa usługowa:

Projekt zakłada uporządkowanie zabu-
dowy usługowej znajdującej się w oko-
licy dawnego salonu samochodowego 
KIA oraz kliniki medycznej i wyburzenie 
nieatrakcyjnej zabudowy magazynowej 
znajdującej się za salonem samochodo-
wym FIAT, a w jej miejsce stworzenie te-
renów zielonych.

Uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej:

Projekt zakłada uzupełnienie zabudowy 
mieszkaniowej na działkach, posiadają-
cych dostęp do drogi publicznej, znaj-
dujących się w okolicy ul. Kużnicy Koł-
łątajowskiej. Gabaryty zabudowy będą 
tożsame z obiektami znajdującymi się 
w okolicy.

Zabudowa mieszkaniowa:

Projekt nie zakłada ingerencji w istnie-
jące osiedle zabudowy mieszkaniowej. 
Projekt zakłada dobudowę zespołu bu-
dynków uzupełniających układ urbani-
styczny okolicy.

Zabudowa biurowo-usługowa:

Pierzeje alei 29 Listopada zostaną uzu-
pełnione o 5 budynków biurowych, któ-
re wytworzą tu linię zabudowy. Partery 
budynków będą mieściły funkcję usługo-
wą, dzięki czemu będą integrowały prze-
strzeń ulicy ze spokojniejszą przestrzenią 
placu znajdującego się po wschodniej 
stronie projektowanego kompleksu.

Plac i zieleń:

Pomiędzy istniejącą zabudową miesz-
kaniową a projektowaną zabudową 
usługową i istniejącym hotelem projekt 
zakłada założenie parku oraz budowę 
placu. Dzięki znacznemu ograniczeniu 
ruchu kołowego w tej przestrzeni bę-
dzie ona o wiele spokojniejsza niż strefa 
alei 29 Listopada.

Tory kolejowe

W celu zintegrowania przestrzeni wydzielonej obecnie przez nasyp ziemny, na którym znajdują się 
tory kolejowe, proponuje się podcięcie go na znacznej długości w miejscach przecięcia się ich z aleją 
29 Listopada oraz transformacja pozostawionych części w obiekty kubaturowe o różnych funkcjach, 
tworzących aktywne krawędzie dla projektowanych placów. Taki zabieg ma na celu zintegrowanie 
przestrzeni znajdującej się po dwóch stronach torów. Pozostawiona część nasypu, znajdująca się 
w dalszej odległości od alei 29 Listopada, zostanie oddzielona od otaczających ją terenów zielenią 
izolacyjną.
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Aleja 29 Listopada przecięta jest w dwóch miejscach przez nasypy z siecią kolejo-
wą, tworząc swoisty klin o utrudnionym dostępie. Planuje się ten nieatrakcyjny 
obszar przekształcić w teren pod inwestycje o charakterze sportowym i mieszkal-
nym. Pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, którego brakuje w okolicy, 
budynki obsługujące tereny sportowe, zawierające m.in. takie funkcje jak szatnie, 
kluby fitness, kręgielnie itp., będą stanowiły idealne uzupełnienie dla planowanej 
w tym miejscu lokalizacji akademików. Wielofunkcyjny kompleks będzie stanowił 
generator ruchu nanizany na redefiniowaną drogę oraz zwornik integrujący ob-
szary znajdujące się po jej wschodniej i zachodniej stronie.

Zabudowa usługowa:

Projekt zakłada budowę obiektów usługowych o przeważającej funkcji sporto-
wej, kulturalnej, rozrywkowej i gastronomicznej. Obiekty będą znajdowały się 
w pierwszej linii przy ulicy, stanowiąc ekran akustyczny chroniący znajdujące się 
w głębi tereny rekreacyjne i zabudowę mieszkaniową.

Zabudowa mieszkaniowa (akademiki, mieszkania niskobudżetowe)

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (akademiki, małe mieszkania typu studio 
dla młodych ludzi), projektowana po obu stronach ulicy, będzie przeznaczona dla 
młodych użytkowników. Mało atrakcyjna lokalizacja działek o uciążliwym sąsiedz-
twie torów kolejowych będzie miała wpływ na stosunkowo niską cenę gruntów 
pod budowę tych obiektów. Sąsiedztwo to nie stanowi natomiast istotnej uciąż-
liwości dla młodych ludzi aktywnie spędzających czas. Mieszkania te nie będą 
miały charakteru docelowych mieszkań rodzinnych.

Ścianka wspinaczkowa:

Trójkątna działka, znajdująca się pomiędzy dwoma liniami kolejowymi, wyklucza 
lokalizację większości funkcji ze względu na swój kształt, a także brak dostępu 
do parceli sąsiednich oraz znaczne zacienienie przez nasypy kolejowe. Projekt 
zakłada wykorzystanie tego miejsca na budowę kompleksu wspinaczkowego ze 
ścianką treningową.

Tory kolejowe

W celu zintegrowania przestrzeni wydzielonej obecnie przez nasyp ziemny, na których znajdują się 
tory kolejowe, proponuje się podcięcie go na znacznej długości w miejscach przecięcia się ich z aleją 
29 Listopada oraz transformacja pozostawionych części w obiekty kubaturowe o różnych funkcjach, 
tworzących aktywne krawędzie dla projektowanych placów. Taki zabieg ma na celu zintegrowanie 
przestrzeni znajdującej się po dwóch stronach torów. Pozostawiona część nasypu, znajdująca się 
w dalszej odległości od alei 29 Listopada, zostanie oddzielona od otaczających ją terenów zielenią 
izolacyjną.
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Zabudowa usługowa:

Istniejąca zabudowa o przeważającej funkcji 
usługowej zostanie wyremontowana oraz 
uzupełniona do istniejącej linii zabudowy

Zabudowa usługowa:

Teren obecnie zaniedbany zosta-
nie zagospodarowany pod zabu-
dowę usługową (handlową oraz 
biurową) znajdującą się w dwóch 
równoległych do al. 29 Listopada 
rzędach. Pomiędzy projektowany-
mi budynkami powstanie niewielki 
plac, który będzie wolny od ruchu 
samochodowego. Kompleks bę-
dzie wyposażony w parking.

Ulica Powstańców
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Istniejąca zabudowa:

Istniejąca zabudowa o przeważającej funkcji usługowej, zachowująca ciągłą linię 
zabudowy, tworzącą pierzeję ulicy, zostanie wyremontowana, elewacje budyn-
ków zostaną oczyszczone z chaotycznie rozmieszczonych, nieestetycznych szyl-
dów i reklam. Ewentualne nowe inwestycje będą utrzymywały istniejącą linię 
zabudowy. Po zachodniej stronie ulicy znajduje się wiele lokali usługowych oraz 
dom kultury, które generują znaczny ruch i przyciągają wielu użytkowników.

Przystanek Krakowskiej Kolei Aglomeracyjnej

Projekt zakłada zlokalizowanie budynku 
stacji Krakowskiej Kolei Aglomeracyjnej 
w okolicy ul. Nad Strugą. Nowo projekto-
wany obiekt będzie pełnił funkcję punktu 
przesiadkowego, będzie uzupełniony o funk-
cje handlowe i rozrywkowe, które będą po-
zwalały na ciekawe i efektywne spędzenie 
czasu przez użytkowników czekających na 
stacji. Istniejąca sąsiednia zabudowa o cha-
rakterze usługowo-magazynowym zostanie 
uporządkowana i uzupełniona. Na placu 
powstałym między zabudową nowo pro-
jektowaną a obiektami istniejącymi zostaną 
zorganizowane przystanki komunikacji zbio-
rowej (MPK, busy). Obecnie część budynków 
jest użytkowana na funkcje sportowe (klub 
squasha) cieszące się dużą popularnością 
mieszkańców całego miasta. Projekt zakłada 
rozwój tej funkcji w tej lokalizacji.

Zieleń:

Projekt zakłada uporządkowanie 
skweru pomiędzy ul. Chlebową 
a ul. Dobrego Pasterza, wyburze-
nie parterowych pawilonów han-
dlowych znajdujących się na rogu  
ul. Dobrego Pasterza i al. 29 Listo-
pada.
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Ulica Nad Strugą

Istniejąca ulica, pełniąca obecnie funkcję drogi dojazdowej do placu handlowego oraz osiedli miesz-
kaniowych na Prądniku Białym, na fragmencie od alei 29 Listopada do torów kolejowych nabierze 
nowego znaczenia. Będzie pełniła przede wszystkim funkcję dojścia do projektowanego Przystanku 
Krakowskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz znajdującego się w jej sąsiedztwie centrum przesiadkowego. 
Projekt zakłada wykonanie szerokiego deptaku pieszego po obu stronach ulicy oraz lokalizację lokali 
usługowych w paterach obiektów ją tworzących.
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Zabudowa usługowa:

Projekt zakłada pozostawienie istniejącej 
zabudowy, w której obecnie przeważa funk-
cja magazynowa i handlowa, oraz zmianę jej 
przeznaczenia na obiekty handlowo-usłu-
gowe. Niewielki kompleks z kameralnymi 
wnętrzami urbanistycznymi będzie stano-
wił miejsce wypoczynku zarówno dla użyt-
kowników sąsiadującego z nim od północy 
punktu przesiadkowego oraz od południa 
centrum biurowego Opolska Park. Całość 
kompleksu jest oddzielona od sąsiadujących 
torów kolejowych zielenią ochronną.

Zabudowa biurowa:

Na narożnej działce przy ul. Opolskiej obec-
nie budowany jest kompleks składający się 
z trzech, 12-piętrowych budynków biuro-
wych. Zabudowa ta stanowi dominantę 
wysokościową w tym rejonie i niewąt-
pliwie znak rozpoznawczy tej części mia-
sta. Z pewnością będzie także kojarzona  
z al. 29 Listopada. Pomiędzy nowo powsta-
jącą zabudową a ul. Opolską, którą cechuje 
duże natężenie ruchu, projekt zakłada po-
trójny szpaler drzew oddzielający arterię od 
placu przed budynkami. Całość kompleksu 
jest oddzielona od sąsiadujących torów ko-
lejowych zielenią ochronną.

Istniejąca zabudowa:

Istniejąca zabudowa o przeważającej 
funkcji usługowej, zachowująca ciągłą 
linię zabudowy tworzącą pierzeję ulicy, 
zostanie wyremontowana, elewacje 
budynków zostaną oczyszczone z cha-
otycznie rozmieszczonych, nieeste-
tycznych szyldów i reklam. Ewentualne 
nowe inwestycje będą utrzymywały 
istniejącą linię zabudowy.
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4. WNIOSKI

Podczas analiz zauważono, że aleja 29 Listopada stanowi nie tylko barierę dla miesz-
kańców próbujących ją przekroczyć, ale także nie posiada uporządkowanego wyglądu, po-
jawia się wiele szyldów reklamowych, które wprowadzają nieład wizualny i nie pozwalają 
na utrzymanie spójnego charakteru ulicy. Przekrój alei 29 Listopada jest niejednolity, brak 
w nim miejsca na zieleń. Ulica ta obudowana jest w sposób niezachęcający do penetrowania 
terenów położonych w głąb działek, stwarzając jednocześnie niebezpieczne okolice. Dzięki 
poszerzeniu przekroju ulicy, do na przykład trzech pasów ruchu w jedną stronę, droga ta 
mogłaby zyskać odpowiednią przepustowość, a miasto lepszą komunikację, ale okolice alei 
bezpowrotnie straciłyby możliwość miejsca przyjaznego dla mieszkańców, faworyzując zna-
czenie ruchu kołowego nad jakością przestrzeni dla ludzi. Ponadto, jak twierdzi Jan Gehl, 
zwiększenie liczby pasów drogowych spowoduje w następstwie zwiększenie natężenia ru-
chu i ilości samochodów. Zabieg ten jest więc skuteczny tylko na krótki okres czasu. 

Obserwacje przeprowadzone na zadanym obszarze doprowadziły do następujących 
wniosków: obszar alei 29 Listopada zdominowany jest przez samochody i tak zwane aktyw-
ności konieczne, które występują niezależnie od jakości przestrzeni. Zamierzonym efektem 
wprowadzanych zmian byłoby występowanie aktywności opcjonalnych – miejskiej rekrea-
cji, zarówno w formie aktywnej, jak i pasywnej. Według Jana Gehla aktywności opcjonal-
ne i społeczne występują wyłącznie wtedy, gdy zapewniona jest wysoka jakość przestrzeni. 
Obszar, który poddano analizom, jest nasycony potencjalnymi użytkownikami przestrzeni 
publicznych, gdyż posiada sporą gęstość zaludnienia. Brak w nich jednak elementów aktywi-
zujących te przestrzenie, a jednocześnie łączących je z innymi przestrzeniami w analizowanej 
lokalizacji. Celem projektu jest redefinicja obecnej drogi wylotowej z Krakowa w kierunku 
północnym, w stronę Warszawy i Kielc na ulicę miejską przyjazną mieszkańcom, a także wy-
tworzenie żywej, aktywnej przestrzeni publicznej, tworzącej wizerunek miasta, oferującej 
szerokie spektrum aktywności oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 
pobliskich dzielnic. Podstawą założenia urbanistycznego jest scalenie istniejących przestrze-
ni publicznych miasta: alei 29 Listopada wraz z nowodefiniującą się okolicą, w ramach jed-
nego, ciągłego i spójnego obszaru, zapewniającego mieszkańcom swobodę i komfort użytko-
wania przestrzeni publicznych o różnym charakterze. 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna spina klamrą wszystkie przestrzenie publiczne 
na terenie Czerwonego i Białego Prądnika, na bloki tematyczne: strefę mieszkaniową, strefę 
komercyjną oraz strefę rekreacyjną. Proponowane nowe funkcje w sąsiedztwie alei 29 Listo-
pada to przede wszystkim siedziby instytucji mogących w aktywny sposób animować przygo-
towany pod te cele obszar i sprawiać, by żył jako aktywna przestrzeń publiczna. Podczas ana-
liz zauważono, że aleja 29 Listopada stanowi nie tylko barierę dla mieszkańców próbujących 
ją przekroczyć, ale także nie jest przyjemne i możliwe bezproblemowe przemieszczanie się 
wzdłuż tej ulicy, miedzy innymi pieszo czy na rowerze. Narzędziem, dzięki któremu problem 
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ten zostanie rozwiązany, jest budowa chodników i ścieżek rowerowych, uporządkowanie 
i uzupełnienie pierzei ulicy. Na całej długości ulicy rozpięte będą funkcje aktywizujące miesz-
kańców nie tylko pobliskich dzielnic, ale być może również całego Krakowa. Będą one miały 
formę charakterystycznych przestrzeni o cechach indywidualnych i zawierających punkty 
orientacyjne, dominanty, znaki szczególne i elementy krystalizujące. Uwolnienie alei od nad-
miernego ruchu samochodowego umożliwi wzmocnienie proponowanego układu i scalenie 
go. Finalnie wytworzona zostanie aleja miejska o znaczeniu nie tylko funkcjonalnym, ale 
również symbolicznym, staje się bowiem z powrotem aktywnym elementem i symbolem 
kształtującym przestrzeń Krakowa. Place przed budynkami zaprojektowano jako otwarte, 
będące salonem miejskim i przedpolem dla wydarzeń. Podczas analiz zauważono również, 
że aleja 29 Listopada przecięta jest w dwóch miejscach przez nasypy z siecią kolejową, two-
rząc swoisty klin o utrudnionym dostępie. Planujemy ten nieatrakcyjny obszar przekształcić 
w teren pod inwestycje o charakterze sportowym – pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę 
nożną, którego brakuje w okolicy, budynki obsługujące tereny sportowe zawierające mię-
dzy innymi takie funkcje jak szatnie, kluby fitness, kręgielnie i tym podobne będą idealnym 
uzupełnieniem dla planowanej w tym miejscu lokalizacji akademików. Podcięcie nasypów 
ziemnych, na których znajdują się tory kolejowe, na znacznych odcinkach w miejscach prze-
cięcia przez drogi oraz transformacja pozostawionych części w obiekty o różnych funkcjach 
stworzy aktywne krawędzie dla placów tematycznych. Na placach planuje się wprowadzenie 
drewna. Zostało użyte z uwagi na przyjazny ludziom charakter. Meble miejskie osadzono na 
szynach, by móc elastycznie aranżować przestrzeń miejską. Na całej długości aleja wyróżnio-
na została jednolitą kostką brukową, by podkreślić rangę tego miejsca i linearny charakter 
w przestrzeni miasta.
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Il. 1. Prezentowany schemat pokazuje miejsca generujące obecnie największe natężenie ruchu 
w obszarze alei 29 Listopada. Istniejące skrzyżowanie alei z ulicami Opolską i Lublańską generuje 
bardzo duży ruch samochodowy w ciągu całego dnia. Ulice dochodzące do alei z pobliskich 
osiedli mieszkaniowych wielo- i jednorodzinnych generują ruch głównie w godzinach porannych 
i popołudniowych. Na niebiesko zaznaczono trasy kolei, które przecinają teren poddany analizie, 
tworząc klin o obniżonych walorach funkcjonalno-przestrzennych
Ill. 1. The diagram above shows the places that currently generate the highest traffic in the area of 
the 29 Listopada Avenue. The existing crossroads of the Avenue with Opolska and Lublańska streets 
generates a very large car traffic throughout the whole day. Streets approaching Avenue from 
many nearby housing estates and single-family houses generates traffic mainly in the mornings and 
afternoons. On the diagram railways are marked in blue, which intersects the analyzed area in form 
a gore with reduced functional and spatial values
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Il. 2. Prezentowany schemat pokazuje nową rolę alei 29 Listopada – łącznika pomiędzy centrum 
Krakowa a podmiejskimi miejscowościami, między innymi: Bibicami, Węgrzcami, a nie jak dotąd trasy 

łączącej Kraków z Warszawą czy Kielcami. Aleja 29 listopada zostanie odciążona przez projektowaną 
ulicę Iwaszki, co pozwoli na wyrównanie proporcji użytkowników alei: kierowców samochodów, 
rowerzystów i pieszych. Dzięki chodnikom, ścieżkom rowerowym i bezpiecznym przejściom dla 

pieszych aleja 29 Listopada będzie również pełniła rolę łącznika pomiędzy osiedlami położonymi po 
jej obu stronach: Prądnikiem Czerwonym i Prądnikiem Białym

Ill. 2. The presented diagram shows the new role of 29 Listopada Avenue – a link between the 
Kraków city center and suburban towns as Bibice and Węgrzce, and not as so far route connecting 

Cracow with Warszawa or Kielce. 29 Listopada Avenue will be unloaded by the designed Iwaszki 
street, which will allow to equalize the proportion of Avenue users: car drivers, cyclists and 

pedestrians. Thanks to pavements, bike paths and safe pedestrians crossings 29 Listopada Avenue 
will also work as a link between the districts located on both sides of Avenue: Prądnik Czerwony and 

Prądnik Biały
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Il. 3. Prezentowany schemat pokazuje strukturę kompozycji urbanistycznych analizowanego terenu. 
Żółte obszary posiadają zdefiniowane i dość uporządkowane układy urbanistyczne. Natomiast na 
szaro zaznaczono tereny, na których konieczna będzie ingerencja polegająca na uporządkowaniu 
i dogęszczeniu istniejącej zabudowy. Ponadto czerwonymi liniami zaznaczono zdefiniowane 
fragmenty pierzei alei, które obecnie są od siebie odseparowane przez istniejącą aleję 29 Listopada. 
Wszelkie działania projektowe będą miały na celu zintegrowanie obszaru
Ill. 3. The presented diagram shows the structure of urban compositions of the analyzed area. 
Defined areas and quite orderly urban systems are marked on yellow. In contrast, in gray there are 
marked areas where interference is required to organize and compact existing buildings. In addition, 
the red lines indicate the fragments of the Avenue that have been currently defined as they are 
separated from each other by the existing 29 Listopada Avenue. Any design activities will aim to 
integrate the area
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Il. 4. Prezentowany schemat pokazuje podział alei 29 Listopada na odseparowane od siebie obszary. Aleja 
przedzielona jest między innymi ulicą Opolską, torami kolejowymi oraz pasem niezagospodarowanego 
terenu w pobliżu granic administracyjnych miasta. Czerwonymi strzałkami zaznaczono przestrzenie na 

których planuje się usprawnienie ruchu wzdłuż alei
Ill. 4. The diagram shows the division of 29 Listopada Avenue into separate areas. Avenue it is divided 

by Opolska street, railway tracks and undeveloped area near the administrative borders of the city. 
Red arrows shows areas where traffic along the alley needs to be improved



34

Ill. 5. Prezentowany schemat pokazuje miejsca szczególnej ingerencji projektowej. Zaznaczone 
na czerwono obszary będą stanowić główne generatory ruchu dla tego terenu. Będą to między 
innymi budynek Park&Ride, który umożliwi odciążenie alei 29 Listopada z nadmiernego ruchu 
samochodowego na rzecz możliwości podróżowania komunikacją miejską lub rowerem. Zakłada 
się również stworzenie nowego centrum dla osiedli przy ulicy Felińskiego. W klinie wytworzonym 
przez trasy kolei planuje się nową inwestycję: centrum sportowo-rekreacyjne i akademiki. Kolejnym 
generatorem będzie stacja krakowskiej kolei aglomeracyjnej oraz centrum biurowe Opolska Park
Ill. 5. The presented diagram shows the places of special design interference. Areas marked on
red will be the main traffic generators for this area. They will include, among others, the Park & Ride 
building, which will allow to relieve the 29 Listopada Avenue from excessive traffic for the possibility of 
traveling by public transport or by bicycle. Designers also assumes creation of new center for housing 
on Felińskiego Street. In the wedge, made by the railroads, there is plan for a new investment: a sports 
and leisure center and dormitories. Another generator will be the Kraków agglomeration railway station 
and Opolska Park office center
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Il. 6. Prezentowany schemat pokazuje strukturę kompozycji terenów na analizowanym obszarze. 
Zdefiniowane fragmenty tkanki miejskiej są oddzielone od alei 29 Listopada zabudową niezdefiniowaną o 

nieuporządkowanym charakterze. Przez powyższe czynniki aleja obecnie nie ma charakteru przyjaznego 
ludziom. Obserwujemy tutaj także zacieranie się granicy pomiędzy strefą miejską a podmiejską

Ill. 6. The presented scheme shows the structure of the composition of the areas on the analyzed 
area. Defined fragments of urban tissue are separated from 29 Listopada Avenue by undefined 
buildings with unstructured character. By the above factors Avenue is not currently friendly for 

people. We also observe here the blurring of the border between urban and suburban areas
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Il. 7. Prezentowany schemat pokazuje projektowane tereny zielone na opracowywanym obszarze. 
Głównym pomysłem w zakresie zieleni jest stworzenie buforu wyznaczającego naturalną granicę 
miasta oddzielającą uporządkowaną zabudowę miejską od rozproszonej zabudowy podmiejskiej. 
Zielony bufor mógłby stanowić docelowo fragment zielonego pierścienia otaczającego cały Kraków, 
analogicznie do plant otaczających stare miasto. Kolejnym pomysłem jest stworzenie parku 
linearnego wzdłuż alei 29 Listopada, który stanowiłby łącznik pomiędzy zielonym buforem a zielenią 
w centrum miasta. Należy zapewnić również dobre połączenie parku linearnego z aleją
Ill. 7. The presented diagram shows the green areas in the analyzed area. The main “green ideas” 
is to create a buffer that will set the natural boundaries of the city separating the orderly urban 
development from scattered suburban buildings. Green buffer could be the part of the green ring 
surrounding the whole of Kraków, analogously to the green belt (Planty) that surrounds the old 
city. Another idea is to create a linear park along the 29 Listopada Avenue, which would be the 
link between the green buffer and the greenery in the city center. It should be also ensure a good 
connection of linear park with Avenue
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Il. 9. Prezentowany schemat pokazuje tablicę 
inspiracji projektowych
Ill.9. The presented diagram shows an array  
of design inspirations

II. 10. Legenda do projektu redyfinicji 
alei 29 Listopada (na s. 39)
Ill. 10. Map description  
of 29 Listopada Avenue redefinition

Il. 11. Rozwiązania komunikacyjne – wyjazd w kierunku 
północnym
Il. 11. Communication solutions – departure from town  
in the north direction
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Il. 12. Projekt redyfinicji alei 29 Listopada
Ill. 12. Desing of 29 Listopada Avenue redefinition
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1. WPROWADZENIE

Miasta, których koniunkturę oparto na wykorzystaniu potencjału akwenów wodnych, 
rozwijały się wzdłuż nabrzeży wód śródlądowych. Szczecin posiada unikalne w skali konty-
nentu położenie, umożliwiające przepływ osób i towarów w oparciu o system akwenów: 
rzek, kanałów-przekopów, jezior, zalewu z kulminacją na międzynarodowych wodach Mo-
rza Bałtyckiego (dalekomorski transport stanowił przez stulecia podstawę dla rozwoju daw-
niej strategicznego hanzeatyckiego ośrodka, rozbudowanego jako zaplecze portowe Berlina 
w II połowie XIX w., ważnego centrum gospodarki morskiej Polski).   

Naturalna oś transportowo-komunikacyjna rzek wyznaczała „kręgosłup” przestrzenny 
nadwodnych ośrodków, wzdłuż których lokalizowano strefy przemysłowe (zakłady szkut-
nicze i manufaktury, obszary portowe i stoczniowe, tereny składowe, zakłady produkcyjne 
i fabryki). Nadwodne ośrodki miejskie rozwijały się wokół dawnych osad, przekształcanych 
w zurbanizowane układy przestrzenne, współcześnie rozrastające się do skali aglomeracji 
– siedzib władz i administracji (cywilnej i wojskowej), zespołów mieszkaniowych, handlowo-
-usługowych („detalicznych”, w przeciwieństwie do masowej skali przeładunku towarów 
w kompleksach portowych), centrów biurowych (rozwijających funkcje dawnych kupieckich 
kantorów); znacząca rola dla wszechstronnego rozwoju miast związana była ze statusem 
kultury, edukacji, kultu religijnego1. 

Wizytówkę miast portowych stanowiła panorama spichlerzy, kamienic ze sklepami w przy-
ziemiach, domów handlowych usytuowanych wzdłuż nabrzeży, których przestrzeń od innych 
dzielnic wyróżniał ruch przemieszczających się osób (mieszkańców, kupców, tragarzy, maryna-
rzy) oraz statków, okrętów i barek transportowych. Widok nabrzeży znanych z historycznych 
ośrodków Starego Kontynentu – Gdańska, Genui, Hamburga, Londynu, Lubeki, Marsylii, Rot-
terdamu, Triestu – został utracony w Szczecinie w wyniku działań z czasów II wojny światowej 
oraz jej skutków i powojennych zaniedbań. Największe zniszczenia nastąpiły w obrębie Starego 
Miasta – mieszkania stanowiły przeważającą część substancji budowlanej najstarszej dzielnicy 
Szczecina; zagęszczony układ z zacienionymi podwórzami (miejscami gęstość zabudowy w ob-
rębie niewielkich kwartałów sięgała ok. 90–95%) wymagał sanacji oraz reorganizacji komu-
nikacji i transportu prowadzonej wąskimi staromiejskimi ulicami, nie podjętej przed 1939 r. 
– podobnie jak w większości ośrodków Europy, pomimo przygotowywanych koncepcji. 

2. MODERNISTYCZNE OSIEDLE MIESZKANIOWE NA STARYM MIEŚCIE  
OD POŁOWY LAT 50. XX W.   

Złożone przyczyny spowodowały niepodjęcie odbudowy Starego Miasta – Szczecin był 
jedynym, wśród największych miast Polski po 1945 r., w którym nie przystąpiono do „re-
konstrukcji” historycznego układu (realizowanego z odstępstwami od pierwotnego wyglądu 
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w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i w innych ośrodkach w okresie „euforii rekonstrukcyjnej” 
– wynikającego m.in. z decyzji politycznych, zaniedbując konieczność wznoszenia domów po 
wojennym kataklizmie)2. 

Ze względu na trwającą w Szczecinie do 1954 r., napiętą atmosferę polityczną, dotyczącą 
przynależności Szczecina do Polski, do połowy lat 50. XX w. nie prowadzono większych in-
westycji, wykorzystując dla niewielkiej (przy potencjale ważnego przemysłowego ośrodka) 
liczby mieszkańców istniejącą substancję budowlaną3. Z opóźnieniem dekady rozpoczęto 
planowe prac nad zagospodarowaniem historycznej dzielnicy, zniszczonej podczas bom-
bardowań lotnictwa alianckiego z 1944 i ostrzał artyleryjski wojsk radzieckich z 1945 r. Od 
1948 r. rozpoczęto usuwanie ruin staromiejskiej zabudowy, prowadzone równolegle z nie-
uzasadnioną racjonalnie rozbiórką budynków nadających się do adaptacji, a także domów 
zachowanych w dobrym stanie (akcja odzysku cegieł w miastach Polski Zachodniej i Północ-
nej); równolegle z pracami wyburzania i odzyskiwania materiału budowlanego z „poniemie-
ckiego” budownictwa, transportowanego do miast Polski Centralnej, wzdłuż Odry urządzo-
no wielopasmową arterię komunikacyjną, która spowodowała (istniejące do lat obecnych) 
odcięcie dawnego portowego ośrodka od rzeki, stanowiącej przez stulecia o jego koniunktu-
rze gospodarczej i pozycji w związku miast hanzeatyckich.

W połowie lat 50. XX w. nastąpiły przygotowania do zabudowy centralnej części Stare-
go Miasta – na obszarze kwartałów, z których usunięto (poza murami piwnic) pozostałości 
dawnych kamienic, wyznaczonych ciągami brukowanych ulic i kamiennymi nawierzchniami 
chodników – prowadzonej z nawiązaniem do historycznego planu, z wprowadzeniem mo-
dernistycznego układu urbanistycznego o charakterze osiedla mieszkaniowego (z usługami, 
obiektami oświaty, służby zdrowia i zespołami zieleni). 

Opóźniona zabudowa Starego Miasta w Szczecinie została podjęta ok. 10 lat po zakoń-
czeniu wojny na podstawie modernistycznego planu urbanistycznego (wg idei Karty Ateń-
skiej Urbanistyki z 1933 r.) oraz ujednoliconej wolnostojącej zabudowy z towarzyszącymi 
funkcjami handlu, oświaty, służby zdrowia, otoczonej zielenią, której charakter odzwiercied-
lał typ wielorodzinnego osiedla (wzorowano się na projektach zabudowy niemieckich miast 
po 1945 r.: m.in. Hanoweru, Lubeki. Kassel). Indywidualność powtarzalnych – w kilku typach 
– sekcji uzyskano, eksponując podziały strukturalne płaszczyzn elewacyjnych (podkreślono 
fakturą tynku i ceramiką osie konstrukcyjne ścian, poziomy stropów, cokoły), stosując prze-
mienność geometryczną okien, loggii, płycin podokiennych, które urozmaicono wielobar-
wnością rozdrobnionych modułów fasadowych; nawiązanie gabarytów współczesnych bu-
dynków wielorodzinnych do tradycyjnego wyglądu kamienic staromiejskich uzyskano przez 
wprowadzenie stromych płaszczyzn dachów z pokryciem ceramicznym4.

Prace nad odbudową Starego Miasta w Szczecinie były prowadzone od lat 50 XX w. w kil-
ku etapach, przy udziale pracowników naukowych wyższej uczelni technicznej stolicy Pomo-
rza Zachodniego5 – odzwierciedlały kolejne okresy historii Polski po 1945 r., nie pokrywały 
się bezpośrednio z cyklami podejmowanych rozległych inwestycji, przywracających układy 



46 P R Z E S T R Z E Ń  –  U R B A N I S T Y K A  –  A R C H I T E K T U R A

zabudowy zniszczonych podczas II wojny światowej historycznych centrów najważniejszych 
ośrodków (Gdańska, Poznania, Warszawy, Wrocławia)6. 

Plan urbanistyczny, przyjęty do realizacji na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej 
z 1953 r.7, kształtował zgeometryzowany układ budynków  –  we fragmentach wyznacza-
jących zwartą pierzeję (wycofaną od historycznej linii elewacji zburzonych kamienic staro-
miejskich), oraz domów wolnostojących i punktowych – w otoczeniu zieleni, „przyjmując 
zasadę wiązania podstawowych historycznych wartości kompozycyjnych ze współczesnymi 
kierunkami, obowiązującymi w urbanistyce i architekturze”8. 

 Nie zrealizowano koncepcji urbanistycznej, przygotowanej dla naodrzańskiej części 
Starego Miasta (dawnego podgrodzia słowiańskiego, obecnie nazywanego Podzamczem): 
wzniesienia 4 wysokościowców mieszkalnych z pawilonami handlowo-usługowymi, które 
miały stanowić pierwszy plan panoramy historycznego centrum miasta, w widokach przy 
wjeździe do Szczecina przez główny most nad Odrą. 

3. PRZYWRACANIE STRUKTURY STAROMIEJSKIEJ PO 1989 ROKU   

W Szczecinie proces transformacji po 1989 r. wpłynął na przywrócenie środowiska miej-
skiego w obrębie dawnego nabrzeża portowo-stoczniowego – osi rozwoju wczesnośrednio-
wiecznej słowiańskiej osady, miasta lokacyjnego, uzyskującego w epoce nowożytnej status 
twierdzy, znaczącego ośrodka przemysłowego północnej Europy w XIX i XX stuleciu. W okre-
sie przywracania gospodarki wolnorynkowej i własności prywatnej rozpoczęto realizację 
długofalowego i złożonego pod względem organizacyjno-formalnym, programu odtworze-
nia historycznej struktury staromiejskiej na obszarze (nazwanym Podzamczem) dawnego 
słowiańskiego podgrodzia, położonego pomiędzy wzgórzem zamkowym i nabrzeżem Odry. 

Proces transformacji ustrojowej Polski umożliwił podjęcie przez prywatnych przedsię-
biorców (zorganizowanych w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”9) wielo-
stronnego programu zabudowy historycznej dzielnicy, polegający na przywróceniu dawnej 
struktury przestrzennej, która składała się z zespołu odrębnych kamienic, wyróżniających 
się indywidualnymi cechami architektonicznymi. Dawne granice własnościowe odtworzo-
no w oparciu o archiwalne plany urbanistyczne i podziały katastralne – nawiązanie do hi-
storycznego charakteru dzielnicy wymagało ukształtowania panoramy zespołu, składającej 
się z kalejdoskopu autonomicznych budynków, stanowiących rekonstrukcję najcenniejszych 
fasad (jako dominant kompozycyjnych na odbudowywanym obszarze) lub współczesną re-
miniscencję archetypu kamienicy staromiejskiej (dla zapewnienia pożądanej różnorodności, 
tworzoną przez niezależnych autorów).   

Odbudowa Podzamcza, nadodrzańskiej części najstarszej dzielnicy, prowadzona przy 
udziale odrębnych zespołów projektowych, opierała się na powstałej w latach 80. XX w. 
idei przywrócenia historycznej struktury, przygotowanej przez Z. Paszkowskiego dysertacji 
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doktorskiej: Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego 
kształtowania na przykładzie Starego Miasta w Szczecinie (Politechnika Szczecińska, promo-
tor: S. Latour, recenzenci: W. Cęckiewicz, P. Zaremba, 1987 r.)10. W ostatniej dekadzie PRL 
stworzono kilka etapów koncepcji oraz rozpoczęto rekonstrukcję Starego Miasta w Elblągu, 
w którym również nie podjęto przez dekady prac nad zabudową w rejonie historycznego 
portu; odgruzowane prostokątne obrysy dawnych kwartałów, szczęśliwie dla następnych 
dziesięcioleci nie zagospodarowane ze względu na ograniczenia ekonomiczne peryferyj-
nych ośrodków w okresie PRL – podobnie jak w stolicy Pomorza Zachodniego – zabudowano 
w okresie transformacji systemowej kamienicami według dyspozycji zawartych w średnio-
wiecznych i nowożytnych planach katastralnych.   

4. PODSUMOWANIE 

Opracowanie autorów, reprezentujących zespół projektantów z Politechniki Szczecińskiej, 
stanowił istotny – dla kształtowania środowiska miejskiego w Szczecinie – etap współpracy 
architektów i inżynierów wyższej uczelni ze środowiskami przedsiębiorców oraz lokalnego 
samorządu (pracownicy uczelni z miasta Gryfa współpracują z władzami miasta i wojewódz-
twa również jako pracownicy, m.in. administracji Szczecina, Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego). 

Współpraca odzwierciedlona została w złożonym procesie odbudowy struktury prze-
strzennej Podzamcza (z rekonstrukcją wybranych fasad), poprzedzona badaniami arche-
ologicznymi, ekspertyzami, opracowaniami studialnymi historyczno-konserwatorskimi. 
Określana była jako tworzenie się nowej architektonicznej „wizytówki” Szczecina, której rea-
lizacja stanowiła efekt współpracy inwestorów prywatnych, instytucji publicznych i samorzą-
dowych, projektantów – wspieranych przez mieszkańców odbudowywanych kwartałów oraz 
lokalną społeczność (złożone przyczyny spowodowały nie ukończenie prac nad zabudową 
tego zespołu). 

* 

„Ikona” Szczecina, znana międzynarodowej opinii publicznej – Filharmonia Szczeciń-
ska (Estudio Barozzi Veiga z Balcelony, F. Barozzi,  A. Veiga, 2007–2014 r.) – powstała w na 
miejscu nowożytnych fortyfikacji, w pobliżu średniowiecznych murów obronnych; sąsiaduje 
z kolejnym znaczącym i nagradzanym w konkursach architektonicznych obiektem miasta: 
Centrum Dialogu „Przełomy”, pawilonem wystawowym Muzeum Narodowego w Szczecinie 
(KWK Promes z Katowic, R. Konieczny, 2009–2015 r.).
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Il. 1. Panorama historycznego centrum Szczecina od strony nabrzeża Odry w 1932 r., fragment  
(źródło: https://www.archiwa.gov.pl, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, dostęp: 22.05.2017)
Ill. 1. Panorama of the historic center of Szczecin from Oder’s waterfront in 1932, fragment 

Il. 2. Plan Starego Miasta w Szczecinie ze skalą zniszczeń wojennych i powojennych rozbiórek kamienic (czarnym 
kolorem oznaczono zniszczoną substancję budowlaną) (źródło: H. Orlińska, S. Latour, Szczecin…, s. 454)
Ill. 2. The plan of the Old Town in Szczecin with the scale of war damage and post-war demolition  
of tenement houses (black color indicates the destroyed parts)
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Il. 3. Praca konkursowa odbudowy Starego Miasta w Szczecinie z 1953 r., współautor: S. Latour 
(źródło: J. Nekanda-Trepka J., Teatr na zamku…, s. 26)

Ill. 3. Competition entry of the Old Town’s reconstruction in Szczecin in 1953, co-authored  
by S. Latour  
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Il. 4. Nagrodzona praca konkursowa odbudowy szczecińskiej starówki (zmodyfikowana wersja 
z 1955 r., przyjęta do realizacji). Zespół autorski: W. Furmańczyk, L. Kotowski, W. Michałowski 
i W. Jarzynka, współpraca: H. Okrój, R. Wróblewski, R. Karwowska, J. Karwowski, R. Maciejewska, 
A. Tymczyszyn, Z. Patelski (źródło: kopia w archiwum Katedry Historii i Teorii Architektury ZUT 
w Szczecinie)
Ill. 4. Award winning entry of the Old Town’s reconstruction in Szczecin (version modified in 1955, 
adopted for realization). Authors: W. Furmańczyk, L. Kotowski, W. Michałowski and W. Jarzynka,  
co-operation: H. Okrój, R. Wróblewski, R. Karwowska, J. Karwowski, R. Maciejewska, A. Tymczyszyn, 
Z. Patelski
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Il. 5. Ogólnopolski Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na zabudowę Podzamcza w Szczecinie 
z 1983 r. Fragment planu zagospodarowania z systemem przenikających się rynków staromiejskich, 

rozwinięcia pierzei i zasada kształtowania elewacji. Nagroda równorzędna ze wskazaniem do 
realizacji (autorzy: S. Latour, B. Paszkowska, Z. Paszkowski, M. Płotkowiak, J. Wanag)  

(źródło: kopia w archiwum Katedry Historii i Teorii Architektury ZUT w Szczecinie)
Ill. 5. Co-award winning entry chosen for execution in competition organized by TUP (Towarzystwo 

Urbanistów Polskich – The Polish National Urbanists Association) in 1983. Entry pictured 
development plan of Old Town in Szczecin with expanding of the frontage and the principle of 

shaping the elevation. Authors: S. Latour, B. Paszkowska, Z. Paszkowski, M. Płotkowiak, J. Wanag 
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Il. 6. Panorama odbudowanego Podzamcza w Szczecinie, na pierwszym planie bulwar nadodrzański 
(fot. P. Fiuk)
Ill. 6. Panorama of reconstructed Old Town in Szczecin, Oder boulevard in the foreground  

Il. 7. Zrekonstruowane po 1989 r. barokowe elewacje kamienic przy Rynku Siennym w Szczecinie  
(po lewej stronie kwartał XIV: Sienna 7 i 8, projekty: H. Balcerek, T. Balcerzak, R. Fiedczak,  
R. Frydrycki, J. Lenart; po prawej kwartał XVI, odtworzona fasada „Domu Morionów” – Rynek 
Sienny 4, projekt: P. Fiuk, E. Goczyńska, rekonstrukcja barokowej fasady – T. Balcerzak (fot. P. Fiuk)
Ill. 7. Baroque elevations of tenement houses at the Rynek Sienny in Szczecin, reconstructed after 
1989 (XIV quarter on the left side: Sienna 7 and 8); authors: H. Balcerek, T. Balcerzak, R. Fiedczak,  
R. Frydrycki and J. Lenart. Reconstructed facade of the “Morion House” – Rynek Sienna 4  
(XVI quarter on the right side), authors: P. Fiuk, E. Goczyńska, baroque facade reconstruction:  
T. Balcerzak
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Miasta nie są problemem – są rozwiązaniem.
Cities are not the problem – they are the solution.

Jaime Lerner, architekt, były burmistrz miasta Kurytyba, Brazylia

1. WSTĘP

Wiele miast zaangażowanych w rozwój i poszukiwanie tożsamości angażuje się także 
w przedsięwzięcia mające promować zarówno same miasta, jak i firmy wdrażające naj-
nowsze technologie. Promocja wymusza angażowanie się także w innowacyjne inwestycje 
(np. osiedla wzorcowe), traktując je jako poligon doświadczalny, a zarazem wzorzec do na-
śladowania oraz sposób na ukazanie potencjału miast.

Wrocław wielokrotnie podejmował próby organizacji spektakularnych wydarzeń. 
W związku z działaniami planowanymi na rok 2016, związanymi z Europejską Stolicą Kultury, 
władze miasta podjęły decyzję o budowie osiedla modelowego Nowe Żerniki, stwarzając 
tym samym okazję do bardziej kompleksowego i zrównoważonego spojrzenia na problem 
budowy osiedli mieszkaniowych.  

Analiza podejścia do tworzenia zaplecza innowacyjnego – klastrów, a także wzorcowych 
osiedli mieszkaniowych – stwarza możliwość zrozumienia roli miast jako inicjatora czy krea-
tora postępu wymuszającego rozwój społeczny, ekonomiczny i przestrzenny. 

2. KLASTRY JAKO ZAPLECZE INTELEKTUALNO-STRUKTURALNE MIAST

2.1. GLASGOW – MIASTO DUŻYCH INWESTYCJI

Future City Glasgow to duży i ambitny program z budżetem sięgającym 24 milionów 
funtów, służący zastosowaniu nowych technologii w celu poprawy jakości życia w zakresie 
racjonalności, bezpieczeństwa i zrównoważenia. Glasgow było jednym z 29 brytyjskich miast 
biorących udział w programie, a „(…) zwycięski projekt pokazał jak można połączyć wiedzę 
i umiejętności sektora publicznego, prywatnego i akademickiego z zastosowaniem najnow-
szych zdobyczy technologicznych w celu poprawy jakości  codziennego życia w mieście, jed-
nocześnie odnosząc się do tak ważnych kwestii, jak bezpieczeństwo publiczne, transport, 
ochrona zdrowia i zrównoważone źródła energii”1.

Aby zagrać o pełną stawkę, władze zainwestowały znaczne środki w infrastrukturę 
komunalną miasta o potencjale największym po stołecznym Londynie. Zainicjowały szereg 
wydarzeń i związanych z nimi inwestycji, m.in. organizację Igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Na-
rodów z takimi inwestycjami towarzyszącymi, jak sieć cieplna, transportowa, system utyli-
zacji odpadów; Centrum Technologii i Innowacji; plan zapobiegania powodziom czy projekt 
usprawnienia transportu, a także budowę szeregu nowych lub modernizacja historycznych 
obiektów.



M .  H a w r y l a k 59

2.2. KTH – UCZELNIA PRAWIE JAK KONCERN PRZEMYSŁOWY

Szwedzki Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH, Kungliga Tekniska 
Högskolan) jest uczelnią specjalizującą się w inżynierii i technologii. W kategorii dziedzin 
naukowych zajmuje on najwyższe miejsce w północnej Europie kontynentalnej (Szwe-
cja, Skandynawia, Bałtyk, Polska i Północne Niemcy), z wyjątkiem Politechniki Technicz-
nej w Monachium. Podstawą utworzenia KTH było Mechanica Laboratorium, założone 
w Sztokholmie w 1697 r. Zostało ono przekształcone w Szkołę Mechaniczną, a następnie, 
w 1827 r., w Instytut Technologiczny – pierwszy instytut techniczny w Szwecji (politech-
nikę) będący wzorcem dla paryskiej École Polytechnique. Obecnie instytucje i wydziały 
KTH są rozlokowane w kilku kampusach w okręgu Sztokholmskim, z siedzibami w Fle-
mingsberg, Haninge, Kista, Södertälje i Östermalm, prowadząc różnorodną działalność. 
Dzisiaj KTH posiada wiele powiązań naukowo-biznesowych, co czyni z uczelni liczący się 
„koncern naukowo-badawczy”. 

2.3. BIZNESOWY WSCHODNI REGION SZWECJI – WSPÓŁDZIAŁANIA MAŁYCH MIAST 
W REGIONIE

Biznesowy Region Wschodniej Szwecji oparty jest na współpracy wielu różnych part-
nerów rozlokowanych w Regionie Wschodnim. Obejmuje on głównie małe miasta, a jego 
dewizą jest: „Istniejemy dla przedsiębiorców i pilnujemy rozwoju we właściwym kierunku 
niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój biznesu, finansowanie, innowacje, czy cokolwiek 
innego, co wzmocni rozwój naszego regionu”2 (il. 1). Klaster Szwecja Wschodnia, obejmu-
jący miasta Linköping i Norrköping jako motory działań, zajmuje się rozległymi dziedzinami 
wiedzy i innowacji z udziałem wielu międzynarodowych firm, prowadząc badania naukowe 
i różnorodne programy w Linköping University. Udziałowcami w BRWS są miasta Linköping 
i Norrköping, Uniwersytet Linköping, Rada Regionalna Wschodniej Szwecji, BillerudKorsnäs 
Skärblacka AB, Danske Bank, Fastighets AB LE Lundberg, Henry Ståhl Fastigheter AB, Holmen 
Paper AB, Länsförsäkringar Östgöta, Norrköpings Tidningars Media AB, Saab AB, Swedbank 
AB, Toyota Material Handling Europe AB. Dzięki prowadzonym projektom oraz stałej współ-
pracy z Uniwersytetem w Linköping, miastem Linköping i przedstawicielami biznesu Park 
Naukowy tworzy dominujący klaster gromadzący ok. 140 firm, skierowany na innowacje. 
W ten proces zaangażowane są organizacje i przedsiębiorstwa: Norrköping Municipality, 
Klövern, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Acreo Swedish ICT, Norrköping utve-
cklingsstiftelse (Norrköping Development Foundation), Vinnova, Region Szwecji Wschodniej 
(Regionförbundet Östsam), Business Szwecja, Szwedzkiej Agencji ds. Wzrostu i Rozwoju Re-
gionalnego. 

Jak widać, Region Wschodni jest przykładem bardzo udanej współpracy małych miast 
tworzących duży potencjał zdolny konkurować ze znacznie większymi zespołami.
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2.4. WROCŁAWSKIE DZIAŁANIA – KLASTRY JAKO KOŁA ZAMACHOWE ROZWOJU

Wrocław od wielu lat prężnie buduje wizerunek miasta kreatywnego. Angażuje swój po-
tencjał w różnorodne przedsięwzięcia, próbując wypromować miasto i wzbudzić zaintereso-
wanie za pomocą wydarzeń o skali europejskiej, a w konsekwencji pozyskać potencjalnych 
inwestorów. 

Wiele lat temu miasto było jednym z pomysłodawców powołania Wrocławskiego Cen-
trum Badań EIT, które parę lat później okazało się „(…) największym eksperymentem in-
stytucjonalnym w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Polsce. Jedyną i największą, 
zrodzoną z myślenia o rozwoju miasta, a przy tym na wskroś badawczo-innowacyjną spółką 
prawa handlowego”3. Na drodze do zawiązania spółki liderem był prezydent miasta Rafał 
Dutkiewicz. Dzisiaj EIT+ posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Eu-
ropie środkowo-wschodniej, wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny i pozwalającą 
realizować cenne dla przemysłu aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe 
uwzględniające światowe trendy rozwojowe.  EIT+ ma powiązania z najlepszymi światowymi 
ośrodkami współpracującymi z przemysłem, takimi jak: Berkeley, Stanford, Princeton, Fraun-
hofer Institute, Gent University. 

Raport Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wroc-
ławskiej przygotowany przez PWC, Antal i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, 
pozytywnie ocenia działania miasta w oparciu o analizę dziewięciu inwestycji mających zna-
czenie dla postrzegania Wrocławia. Są to: Obwodnica Autostradowa Wrocławia, rozbudowa 
systemu dróg ekspresowych, Stadion Miejski, nowy terminal lotniska, rozbudowa sieci tram-
wajowej i modernizacja floty tramwajów i autobusów, Narodowe Forum Muzyki, Aquapark 
i Afrykarium, kompleksowy program modernizacji szkół w mieście i wreszcie modernizacja 
Wrocławskiego Węzła Wodnego, zwiększająca bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Auto-
rzy dostrzegają także, iż: „Wrocław coraz częściej doceniany jest jako ważny i interesujący 
ośrodek życia ekonomicznego i społeczno-kulturalnego, co znajduje wyraz w organizacji pre-
stiżowych imprez o randze międzynarodowej”4. Zalicza do nich: Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej UEFA EURO 2012, Europejską Stolicę Kultury 2016, Światową Stolicę Książki UNESCO 
2016 i Igrzyska Sportów Nieolimpijskich World Games 2017. Ta strategia pozwoliła także 
na zajęcie 1. miejsca w rankingu „Miasta Przyszłości” w kategorii „przyciąganie inwestycji” 
i 3. w kategorii „przyjazne biznesowi”, przyznane przez „fDi Magazine”. W regionie działa 
wiele klastrów technologicznych, w tym Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT, 
Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI – Energia, Ekologia, Innowacje oraz Dolnośląski 
Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji utworzony przez Dolnośląską Agencję 
Współpracy Gospodarczej. 

Wśród najważniejszych klastrów brakuje jednak klasycznych klastrów cleantech 
z różnorodnym udziałem firm i instytucji regionalnych, co może świadczyć albo o słabości 
tych instytucji zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii (w poszczególnych 
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klastrach), albo o braku wsparcia finansowego ze strony gmin czy instytucji o charakterze 
regionalnym bądź narodowym. 

Brak zainteresowania ze strony klastrów w trakcie konstruowania osiedla Nowe Żerniki 
jest także symptomatyczny. 

3. PRZYKŁADY REALIZACJI KREATYWNEGO PODEJŚCIA MIAST

3.1. POCZĄTKI

Jednym z pierwszych przypadków kreatywnego podejścia do budowy zespołów miesz-
kaniowych jest opisywane przez Izabelę Mironowicz osiedle wybudowane przez Fuggera 
w pierwszej połowie XVI wieku, którego „(…) celem było zapewnienie bezpieczeństwa i da-
chu nad głową bez związku z prawem własności”5 i w którym każdy miała prawo przebywać 
do końca życia bez prawa do dziedziczenia wynajmu.

3.2. KURYTYBA – ZINTEGROWANA SIEĆ TRANSPORTOWA

Rozpoczęcie budowy smart city nie byłoby zapewne możliwe bez wcześniejszych działań 
miasta, rozpoczętych w 1979 r., kiedy to powołany na stanowisko burmistrza miasta Curiti-
ba młody architekt Jaime Lerner zainicjował stworzenie Zintegrowanej Sieci Transportowej 
(Rede Integrada de Transporte) (il. 2), czyli układu szybkich linii autobusowych mających 
usprawnić system transportowy. Po rozbudowie przedsięwzięcie to zyskało dużą popular-
ność nie tylko w Brazylii. W 1993 r. sieć przewoziła 1,5 miliona pasażerów dziennie, a dzisiaj 
prawie 2,3 miliona. 

Sukces tego pomysłu zaowocował w 2013 r. wprowadzeniem kolejnych rewolucyjnych 
rozwiązań komunikacyjnych i technologicznych wspartych na IT, dając szansę na ponowne 
przemyślenia rozwoju miasta. Sztokholmski Królewski Instytut Technologiczny (KTH), mia-
sto Kurytyba oraz liczne instytucje, w tym lokalne uczelnie wyższe i Federacja Przemysłowa 
stanu Paraná, podpisały protokół porozumienia w celu opracowania projektów w zakresie 
mobilności, planowania przestrzennego i środowiska. Zawiązane na podstawie porozumie-
nia konsorcjum, w skład którego weszły KTH, VOLVO, SAAB Combitech, UTFPR (Uniwersytet 
Techniczny w Paraná), URBS i Instituto Pépquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, ma na 
celu zbadanie możliwości zastosowania nowych technologii na rzecz poprawy mobilności 
i efektywności energetycznej w Kurytybie, a także zapewnienie zrównoważonych rozwiązań 
technologicznych zmierzających do poprawy infrastruktury o kluczowym znaczeniu w mie-
ście. Inicjatywa dotyczy problemów związanych z efektywnością energetyczną oraz emisją 
gazów cieplarnianych w transporcie publicznym i opiera się na stworzeniu nowych korytarzy 
transportu publicznego w Kurytybie, a także na przedstawieniu nowych koncepcji zrówno-
ważonego miasta. Prace badawcze prowadzone są przez KTH i UTFPR w celu przetestowania 
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i wyboru koncepcji odpowiadających Kurytybie, zaprojektowania konfiguracji systemów in-
frastrukturalnych, monitorowania przebiegu operacji oraz zapewnienia równowagi między 
produkcją energii a zanieczyszczeniami. Ambicją twórców tego przedsięwzięcia jest stwo-
rzenie referencji o międzynarodowej skali dla takich przedsięwzięć, a także wzmocnienie 
wzajemnych relacji szwedzko-brazylijskich nie tylko w Kurytybie, ale także w całej Brazylii. 
Projekt przewidziano na lata 2014–2017.

3.3. LONDYN – GREENWICH MILLENIUM VILLAGE

„Greenwich Millennium Village odegrało w Wielkiej Brytanii pionierską rolę – powstało jako 
modelowa realizacja służąca ukazaniu możliwości kształtowania zespołów mieszkaniowych 
zgodnie z ideami rozwoju zrównoważonego”6. Obszar o wielkości 120 ha jest zlokalizowany 
na terenach poprzemysłowych, co wzmacnia aspekt zrównoważenia w ujęciu szerszym – miej-
skiej struktury. Chcąc aktywować przestrzeń poprzemysłową, miasto przedłużyło linię metra 
(Jubilee line) oraz przystąpiło do budowy hali widowiskowej Millenium Dome, co pozwoliło na 
skuteczne „odzyskanie” całego poprzemysłowego terenu, czyniąc go bardziej atrakcyjnym. En-
glish Partnerships, angielska agencja do spraw rehabilitacji, w 1997 r. nabyła południową część 
terenów dawnej gazowni i ogłosiła konkurs na realizację modelowego zespołu mieszkaniowe-
go. Celem tej realizacji miała być popularyzacja idei kształtowania zabudowy mieszkaniowej, 
zwłaszcza o dużej skali, w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

Wśród podstawowych warunków, jakie spełniać miała nowa zabudowa, znalazły się na-
stępujące: zmniejszenie o 80% zużycia energii w nowej zabudowie (w porównaniu z typo-
wym), zmniejszenie o 30% zużycia wody oraz ograniczenie o 50% wielkości odpadów po-
wstających w trakcie budowy. 

Autorem projektu zespołu Greenwich Millennium Village był Ralph Erskine. Całość za-
planowana jest na 1377 jednostek mieszkaniowych dla około 7,5 tysiąca mieszkańców, 
przy czym około 20% nowej zabudowy stanowić powinno budownictwo socjalne. Zespół 
Millennium Village charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zastosowanych typów za-
budowy mieszkaniowej. Od strony Tamizy zaprojektowano najwyższe, osiągające wysokość 
12 kondygnacji, budynki wielorodzinne, które chronić mają niższą, znajdującą się wewnątrz 
zespołu, zabudowę przed zimnymi wschodnimi wiatrami. Zastosowanie dużych fragmentów 
wody (il. 3) pozwala odtworzyć pierwotny krajobraz i układ roślinny nadrzecznych mokradeł, 
a także umożliwia użycie roślinności jako filtra zanieczyszczeń wodnych. 

3.4. MALMÖ – BO01

Bo01 położone na terenie Zachodniego Portu (Vastra Hamnen) w Malmö było zaplano-
wane i wybudowane w związku organizacją wystawy EXPO 2001 poświęconej problemom 
mieszkalnictwa. Planowana z tej okazji realizacja „Miasta Przyszłości” (City of Tomorrow) 
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jest przykładem różnorodności rozwiązań architektonicznych. „W zagospodarowaniu terenu 
ważne było stworzenie kameralnych wnętrz dla różnego rodzaju zabudowy mieszkaniowej. 
«Rozmaitość» była głównym hasłem wiodącym zarówno przy projektowaniu planu zagospo-
darowania, jak i struktury mieszkaniowej i samej formy architektonicznej”7. Działania do-
tyczące odnawialnych źródeł energii i zwiększonej bioróżnorodności w połączeniu z innymi 
inicjatywami stworzyły spójną koncepcję zrównoważonego rozwoju dla całego obszaru re-
generacji. Wszystkie domy zostały zbudowane według standardów określonych w Programie 
Jakości ustalonym wspólnie przez organizatorów Bo01, deweloperów i miasto Malmö. Pro-
gram określał wytyczne dotyczące jakości architektonicznych, wyboru materiałów, zużycia 
energii, kwestii ekologicznych i infrastruktury technicznej. 

Jednym z ważniejszych wyzwań „Miasta Przyszłości” był problem energii i wód deszczo-
wych. Aby ograniczyć zużycie energii i ciepła, zawiązano umowy z deweloperami poszcze-
gólnych obiektów. System Bo01 wytwarza samodzielnie ciepło, chłód i energię elektryczną 
w oparciu o pompy ciepła i złoża geotermalne (il. 4). Wewnętrzny system jest podłączony do 
sieci, ale w bilansie rocznym dzielnica wytwarza potrzebną ilość energii i jest samowystar-
czalna. System odprowadzania wody deszczowej, prowadzonej głównie wzdłuż ulic (il. 5), 
został zaprojektowany tak, aby był estetyczny: z wodospadami, stawami i różnymi elemen-
tami do buforowania i oczyszczania wody. Zielone dachy pomagają natomiast zmniejszyć 
ilość wody deszczowej. 

3.5. WROCŁAW – WUWA 1929

Początek XX wieku to okres zmian społeczno-ekonomicznych i światopoglądowych, 
będących powodem powołania platformy wymiany myśli i idei pod nazwą Werkbund. Sku-
piała ona postępowych producentów, architektów i projektantów pracujących dla przemy-
słu. Był to zapewne pierwowzór dzisiejszych klastrów. Rozwiązywanie problemu mieszkanio-
wego po I wojnie światowej stało się możliwe dzięki wzrostowi gospodarczemu i stabilnej 
sytuacji ekonomicznej, wzmocnionej podatkiem od domów czynszowych. Znaczny wpływ 
miało także dojście do władzy środowisk socjaldemokratycznych, które stały za realizacją 
planów budowy większych osiedli mieszkaniowych, głównie dla mas pracujących. 

Możliwością wzrostu liczby mieszkań miały się zająć powołane w tym czasie towarzystwa 
i spółdzielnie, w tym np.  Państwowe Towarzystwo Badawcze ds. Ekonomiki Budownictwa 
i Mieszkalnictwa, którego celem było badanie i wdrażanie racjonalnej zabudowy oraz wspie-
ranie realizacji wzorcowych przykładów zabudowy mieszkaniowej.

W swoich krajowych sekcjach Werkbund zorganizował wystawy mieszkaniowe, które 
były ściśle powiązane z realizacją wzorcowych osiedli. Wystawy w Stuttgarcie, Brnie, Wrocła-
wiu (Breslau), Zurychu i Pradze cechowało ściśle regionalne podejście. Na WuWę we Wroc-
ławiu zaproszono tylko lokalnych architektów. 
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Zorganizowana w 1929 r. we Wrocławiu WuWA była zainicjowana przez oddział śląski 
Werkbundu, a zrealizowana została przez Towarzystwo Osiedlowe Wrocław SA oraz miasto 
Wrocław. Podstawowym „(…) celem budowy osiedla było przedstawienie nowych typów ta-
nich małych i średnich mieszkań oraz nowej formy domów, nowych technologii i materiałów 
budowlanych”8. Innowacyjne technologie miały być przetestowane w trudnym wrocławskim 
klimacie, a nowe formy miały dotyczyć także zróżnicowanych potrzeb rodzinnych. 

3.6. WROCŁAW  –  NOWE ŻERNIKI 2016

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów, we współpracy z wrocławskim Oddziałem 
SARP, jako pomysłodawca projektu, przy współudziale miasta i pod patronatem prezy-
denta Wrocławia, rozpoczęła w 2012 r. działania warsztatowe, w których wzięło udział 
44 zaproszonych wrocławskich architektów wraz z zespołami, a także konsultanci, spe-
cjaliści z urzędu miasta oraz deweloperzy-inwestorzy. W pierwszej fazie prace warsztato-
we nad opracowaniem założeń do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go, w obecności przedstawicieli lokalnej społeczności (elementy konsultacji), były także 
innowacyjnym podejściem do zaprojektowania modelowego zespołu mieszkaniowego. 
Koordynatorem projektu był Architekt Miasta. Projektowane osiedle odpowiadać miało 
potrzebom przyszłych mieszkańców, ułatwiać budowanie więzi społecznych, sprostać nor-
mom budownictwa ekologicznego, a także stać się architektoniczną wizytówką Europej-
skiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Założenia projektowe zapisano w dwóch grupach tematycznych:
A. założenia ogólne, urbanistyczne

• przestrzenie publiczne służące mieszkańcom – integracja, rekreacja
• usługi podstawowe – opieka nad dzieckiem, edukacja, handel, gastronomia
• bezpieczeństwo
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• ekologia, minimalizacja wydatków eksploatacyjnych
• optymalizacja komunikacji – współdziałanie z systemem komunikacji miejskiej
• nowe formy organizacji budownictwa
• udział społeczeństwa

B. założenia funkcjonalne, architektoniczne
• przestrzenie prywatne, półprywatne, półpubliczne, publiczne
• optymalizacja struktury mieszkań
• lokalne tradycje materiałowe i wykonawcze
• miejsce pracy: małe powierzchnie adresowane dla działalności zawodowej
• technologie zintegrowanego projektowania
• różne formy domów mieszkalnych: duże budynki mieszkalne ,małe domy wieloro-

dzinne, wille miejskie: próba stworzenia domu modelowego
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„Nowe Żerniki to modelowe osiedle, które ma stać się alternatywą do «produkcji ta-
śmowej» mieszkań – mocno ujednoliconej i nie zawsze jakościowo zadowalającej oferty 
generowanej przez rynek”9. Miasto postanowiło przejąć inicjatywę i koordynować działa-
nia planistyczne oraz projektowe, a także gwarantować realizację kompleksowego zespołu 
mieszkaniowego. Dzięki współudziałowi Gminy Wrocław, architektów i inwestorów projekt 
zakładał w ramach osiedla budowę całej niezbędnej infrastruktury – począwszy od infra-
struktury podziemnej, przez sieć dróg i chodników, oświetlenie terenu, aranżację zieleni, 
aż po kompletne wyposażenie przestrzeni publicznych oraz budowę obiektów niezbędnych 
dla sprawnego funkcjonowania już na etapie realizacji. Inwestorzy prywatni stali się odpo-
wiedzialni za realizację zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowania terenów przestrzeni 
prywatnej, półprywatnej oraz półpublicznej.

Lokalizację wybrano kierując się przesłankami zrównoważonego rozwoju, czyli bliskiego 
i sprawnego układu  komunikacji publicznej. Przedmiotowa działka jest usytuowana w zachod-
niej części miasta, w pobliżu Stadionu Miejskiego oraz w pobliżu węzła przesiadkowego (kolej, 
tramwaj, autobus i P+R). Obszar Nowych Żernik w pierwszym etapie ma wielkość ok. 10 ha. 
Drugi etap, po zmianie zapisów w Studium Wrocławia, obejmie łącznie ok. 40 ha (il. 6), a kolej-
ne zaplanowane są na 100 ha z możliwością powiększenia do ok. 300 ha, oczywiście z uwzględ-
nieniem terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. Ten układ zróżnicowania funk-
cjonalnego jest ważnym atrybutem zrównoważenia jako deklaracji ideowej i zapewnia miejsca 
pracy blisko miejsc zamieszkania, a tym samym zmniejszenie obciążenia układu komunikacji.

Nowe Żerniki pomyślane zostały jako jednostka wyposażona w elementy podnoszą-
ce komfort życia, takie jak bazarek czy Centrum Aktywności Lokalnej i Kultury, ale przede 
wszystkim jako kompleksowo wyposażone osiedle mieszkaniowe, na którym znajdzie się 
szkoła, dom seniora połączony z przedszkolem oraz przestrzenie do wykorzystania zgodnie 
z potrzebami mieszkańców. Zaplanowano różnicowanie struktury zabudowy – od dużych 
budynków wielorodzinnych (kwartały), poprzez kameralne jednostki złożone z kilku miesz-
kań, a także domy jednorodzinne. Ma to umożliwić stworzenie heterogenicznej struktury 
społecznej oraz spowodować zaangażowanie różnorodnych inwestorów – deweloperów, 
małych spółdzielni, kooperatyw czy inwestorów indywidualnych.

Istotnym i nowym elementem struktury mieszkaniowej są właśnie wyżej wspomniane 
kooperatywy, które dużo łatwiej wdrażają innowacyjne rozwiązania, bo – jak podaje Kristien 
Ring, autorka Selfmade City: „W Berlinie jest godny zauważenia fakt, iż jakość ekologiczna 
jest także związana z jakością architektury, a samodzielnie zrealizowane budynki (selfmade) 
stosowały nowe technologie i nowe standardy dużo wcześniej aniżeli zostały wprowadzone 
stosowne wymagania”10. Tą drogą zapewne podąża miasto Wrocław, zachęcając i testując 
rozwiązanie oparte o wyniki berlińskich doświadczeń.

Kwestia ekologii miała dotyczyć czterech ważnych zagadnień: wody deszczowej (il. 7), 
oświetlenia ulicznego, śmieci oraz komunikacji. Miasto zorganizowało zwiedzanie osiedla 
modelowego Bo01 w Malmö, a później toczyło rozmowy z kilkoma firmami ze Szwecji, zaś 
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przedstawiciel Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer, przedstawił przed-
stawicielom władz municypalnych założenia ekologii w ujęciu systemowym. Wrocław jednak 
z wielu względów nie był w stanie ani nawiązać bliższej współpracy z lokalnymi przedstawi-
cielami, ani skorzystać z wiedzy bardziej zaawansowanych zagranicznych firm. Rozważane 
były także możliwości zaangażowania jednego z dużych banków w proces finansowania oraz 
wprowadzenie linii autobusów elektrycznych (rozmowy z firmą VOLVO), jednak bez powo-
dzenia. Regulacje prawne nie pozwalają również na wprowadzenie idei mieszkań na wyna-
jem – czyli mieszkań łatwo dostępnych.

4. PODSUMOWANIE

Miasta starają się planować rozwój, koncentrują działania, budują infrastrukturę i wspie-
rają rozwój mający ułatwić życie przyszłym użytkownikom – zarówno indywidualnym, jak 
i zbiorowym. 

Dysponując funduszami na rozwój, w celu osiągnięcia sukcesu miasta powinny rozpocząć 
od inwestowania i wspierania lokalnych działań kreatywnych firm oraz instytucji. Miasta 
kreatywne to takie, które potrafią nakreślić śmiały scenariusz działań, przedsięwziąć wy-
darzenia ważne w skali ponadnarodowej, a następnie zainteresować ich realizacją zarówno 
firmy wykonawcze aspirujące do grona liderów wdrażających najnowsze osiągnięcia myśli 
technicznej, jak i instytucje naukowe oraz uczelnie mogące wspierać kreatywne działania 
wiedzą i doświadczeniem.

Greenwich Millenium Village w Londynie, osiedle Bo01 w Malmö czy Future City w Glas-
gow to przykłady właśnie takiego procesu budowania i wspierania kreatywnego rozwoju 
miasta. Biznesowy Wschodni Region Szwecji jest z kolei przykładem nie tylko kreatywne-
go myślenia, ale także pożytków płynących ze współpracy między gminami, uczelniami i in-
stytutami badawczymi oraz firmami oferującymi najnowsze technologie, gdzie wspieranie 
własnych pomysłów prowadzi do wielokrotnego zwiększenia potencjału i możliwości sto-
sunkowo niewielkiego regionu. 

Wrocławskie Nowe Żerniki są natomiast kolejnym przykładem aspiracji Wrocławia jako 
stymulatora kreatywnego myślenia, a także miasta próbującego wskazywać nowe pola dzia-
łania na razie na poziomie narodowym.
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Il. 1. Biznesowy Wschodni Region Szwecji – struktura udziału w klastrze 
Ill. 1. East Sweden Bussines Region – share structure in cluster,  Samar Nath, Business Developer, 

Cleantech Östergötland
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Il. 2. Kurytyba – system lin autobusowych i przystanków  
(źródło: http://www.c40.org/blog_posts/curitiba-a-leader-in-transport-innovation)
Ill. 2. Curitiba – bus line and bus stops system 

Il. 3. Greenwich Millenium Village – zarządzanie wodą deszczową  
(źródło: http://www.sto.pl/pl/o-firmie/referencje/references-detailview_13969.html)
Ill. 3. Greenwich Millenium Village – water management 
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Il. 4. Bo01 – Urządzenia pomp ciepła (fot. M. Hawrylak)
Ill. 4. Bo01 – Heating pump equipment 

Il. 5. Bo01 – Kanały wód deszczowych wzdłuż dróg (fot. M. Hawrylak)
Ill. 5. Bo01 – Rainwater canals along the roads 
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Il. 6. Nowe Żerniki – aksonometria osiedla (źródło: http://nowezerniki.pl/realizacje)
Ill. 6. Nowe Żerniki – axonometry of settlement

Il. 7. Nowe Żerniki – zbiornik wód deszczowych (fot. M. Lulko)
Ill. 7. Nowe Żerniki – Rainwater tank
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1. WSTĘP

Doświadczenia zdobywane w wielkich aglomeracjach mogą być materiałem badawczym 
dla osób zajmujących się projektowaniem  i rynkiem nieruchomości. Na podstawie mate-
riału badawczego będzie można również stawiać prognozy i planować w nieporównywalnie 
mniejszej skali małych miast i gmin wiejskich. Najważniejsze jest określenie jakie zdarzenia 
i uwarunkowania powodują wzrost wartości terenów budowlanych i budynków. Cena nie-
ruchomości jest swoistego rodzaju soczewką skupiającą wszystkie składowe wpływające 
na ocenę miejsca zamieszkania. Zrozumienie mechanizmu inwestycyjnego powinno pomóc 
w prawidłowych decyzjach podejmowanych w planowaniu przestrzennym .

2. POTENCJAŁ DZIELNICY

Nowy Jork jest ogniwem globalnej gospodarki. Ten niepodważalny fakt ściśle wiąże się 
z dziedzinami nas interesującymi; architekturą i rynkiem nieruchomości1. Obserwując zmie-
niający się krajobraz miasta, trzeba zadać sobie pytanie o powód przemiany „zapomnianych 
dzielnic”. Najciekawszą relacją dla osoby zawodowo zajmującej się projektowaniem i po-
szukującej prognoz dla rynku nieruchomości jest zrozumienie mechanizmu powodującego 
wzrost ceny nieruchomości co najczęściej jest równoważne z przemianą dzielnic peryferyj-
nych (np. położonych w miejscach mniej dostępnych, na przeciwnym brzegu rzeki niż cen-
trum miasta…).

Jako przykład modelowy wybrano fragment nabrzeżnej dzielnicy Brooklinu, tereny Red 
Hook. Podczas wyjazdu studialnego w listopadzie 2016 r. przeprowadzono obserwację połą-
czoną ze zbieraniem danych dotyczących cen na rynku nieruchomości. Red Hook to bardzo 
charakterystyczne miejsce, w którym w czasie ostatnich 8 lat (okres 2007–2015, z którego 
pochodzą dane) wartość działek wzrosła do poziomu cen porównywalnych nieruchomości 
w najbardziej znanej i prestiżowej dzielnicy Nowego Jorku – Manhattanie. To bardzo inte-
resujące zjawisko i doświadczenie, które pomoże zrozumieć mechanizmy świata inwestycji. 
Ciekawy jest fakt, że wszystko stało się bez ingerencji planistycznej. Brak widocznej dla czło-
wieka z zewnątrz ingerencji administracji publicznej. Nieruchomości były wykupywane przez 
inwestorów, a następnie burzono budynki lub przebudowano na apartamenty. Nierucho-
mość, która dotąd była warta kilkaset tysięcy, nagle zyskała wartość kilku milionów dolarów. 

Szukając przyczyn gwałtownego wzrostu cen nieruchomości w celu usystematyzowania 
wiedzy, należy rozróżnić dwa rodzaje przyczyn: pośrednie- to znaczy takie, które mogą sta-
nowić o wzroście wartości, ale które występują w wielu miejscach w których niekoniecznie 
ceny rosną i bezpośrednie – to znaczy takie, które są zapalnikiem inicjującym „wybuch” cen. 

Końcowa analiza polega na porównaniu wzrostu cen z czynnikami należącymi do pierw-
szej i drugiej grupy i powinna zaowocować wynikiem miarodajnym dla badania. Trzeba 
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w tym miejscu nadmienić, że ceny nieruchomości zostały przyjęte jako element porównaw-
czy, odzwierciedlający atrakcyjność miejsca zamieszkania. Jest to najłatwiejsza metoda po-
równawcza, ponieważ, jak już nadmieniłem, cena nieruchomości jest swoistego rodzaju 
soczewką skupiającą wszystkie składowe, wpływające na ocenę miejsca zamieszkania.

W USA rynek nieruchomości posiada instrumenty pomagające ocenić inwestycję prak-
tycznie w każdym aspekcie. Istnieją powszechnie dostępne bazy danych, które służą zarów-
no profesjonalistom, jak i potencjalnym kupującym.

Takimi sprawdzonymi instrumentami są: www.zillow.com – strona będąca bazą ofert, 
oraz www.neighborhoodscout.com – strona z danymi statystycznymi zebranymi przez Cen-
sus Bureau. Census jest organizacją rządową zbierającą dane statystyczne na temat ludzi 
i gospodarki kraju (www.census.gov). To jedyny przejaw na badanym terenie współdziałania 
biznesu i administracji.

Na podstawie danych opublikowanych przez Neighborhoodscout, charakterystyka  dziel-
nicy Red Hook jest następująca:

3. CENY NIERUCHOMOŚCI I DANE OGÓLNE

W Red Hook średnia cena nieruchomości wynosi 1 061 967 dol., jest wyższa niż cena 
w 93,8% lokalizacji aglomeracji Nowego Jorku i 97,9% cen nieruchomości na terenie USA. 

Średnia cena wynajmu w Red Hook wynosi obecnie 2016 dol., a średni koszt wynajmu 
w tej dzielnicy jest wyższy niż 77,6% lokalizacji aglomeracji Nowego Jorku. 

Red Hook jest zaliczana do podmiejskich dzielnic (na podstawie gęstości zaludnienia) 
i zlokalizowana jest nad oceanem. Przeważają tam małe (do dwóch sypialni) i średnie (trzy 
lub cztery sypialnie) domy, w zabudowie zwartej wielorodzinnej, ale również znajdują się tu 
wysokie budynki mieszkalne (wieżowce). Większość domów jest zamieszkana. 

Red Hook posiada 12,5% wskaźnik pustostanów, który jest znacznie powyżej średniej 
w porównaniu do innych obszarów w Nowym Jorku jak również w innych miastach amery-
kańskich. Jest to wskaźnik wyższy od 66,2% porównywalnych dzielnic na terenie USA. Więk-
szość nieruchomości przedstawionych jako oferty najmu jest wolna przez dłużej niż 1 rok, 
co może sygnalizować słaby popyt na nieruchomości w tej dzielnicy lub dużą ilości nowych 
mieszkań, które nie zostały jeszcze sprzedane lub wynajęte. Powyższe stwierdzenie poka-
zuje trudność interpretacji danych statystycznych, gdyż czym innym może być nowo wybu-
dowany „pustostan”, a czym innym jest porzucony budynek.
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4. UNIKALNE CECHY OKOLICY (NP. STYL ARCHITEKTONICZNY BUDYNKÓW, 
TOPOGRAFIA TERENU I SĄSIEDZTWO)

Pierwszorzędną cechą, która decyduje o zainteresowaniu się miejscem dla osiedlenia, 
jest wygląd sąsiedztwa i charakter dzielnicy. Oznacza to najczęściej styl architektoniczny 
(wiążący się z datą powstawania budynków) oraz cechy okolicy wiążące się w USA (ale nie 
tylko) z pochodzeniem zasiedlających je mieszkańców.

Red Hook jest nadmorską dzielnicą, która właśnie z tego powodu ma duży potencjał 
rekreacyjny. Część wybrzeża przy mniej zamożnych i gęściej zaludnionych terenach ma cha-
rakter przemysłowy i jest trudniejsza do udostępnienia dla potrzeb rekreacji. Żeglarskie są-
siedztwo i morska atmosfera cieszą zmysły na rożny sposoby; wizualnie i dźwiękowo. 

34,9% nieruchomości w Red Hook to małe budynki wielorodzinne z 2, 3 lub 4 mieszka-
niami. Taka struktura jest unikalna w skali całego USA, to większy udział małych budynków 
wielorodzinnych niż w 95,3% porównywalnych dzielnic w USA. Zaletą takiej struktury sub-
stancji mieszkaniowej jest łatwość jej adaptacji na apartamenty. Interesujące dla nabywców 
mieszkań są małe obiekty gastronomiczne wyróżniające tę dzielnicę. 

Red Hook charakteryzuje się tym, że przez dominację małych budynków wielorodzin-
nych zyskuje się tutaj możliwości dobrego sąsiedztwa. Kolejnym atutem jest atmosfera hi-
storyczna, ponieważ aż 68,7% budynków powstało nie później niż w 1939 roku, a niektóre 
znacznie wcześniej. Jak podają statystyki, okolica ta ma większą koncentrację zabytkowych 
rezydencji niż 97,7% porównywanych dzielnic w USA. Dlatego Red Hook jest wyjątkową 
częścią Nowego Jorku. W dzielnicy znajduje się również wiele atrakcyjnych budynków zbu-
dowanych po 2000 r.

5. TRANSPORT

Codzienne używanie rowerów w tej dzielnicy jest bardzo powszechne. Stwierdzono, 
że 14,7% mieszkańców dojeżdża na rowerze do pracy. Dzielnica ma więcej dojeżdżających 
rowerami niż 99,8% lokalizacji w USA. Istnieje dogodne połączenie komunikacją zbiorową. 
Badania NeighborhoodScout wykazały, że 41,6% osób dojeżdża każdego dnia do pracy 
pociągiem. To więcej niż w 98,2% dzielnic miast Ameryki. Na analizowanym obszarze aż 
14,1% mieszkańców chodzi do pracy na piechotę, jest to więcej niż w 96,2% dzielnic miast 
amerykańskich. 

46,7% pracujących mieszkańców poświęca na dojazdy od 45 minut do jednej godziny 
w jedną stronę, to więcej niż poświęca na dojazd większość pracujących w USA. W Red Hook 
jedynie 15,6% osób dojeżdża do pracy samochodem.
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6. POCHODZENIE I SKŁAD NARODOWOŚCIOWY

W Red Hook dominują następujące grupy etniczne: pochodzenie z Puerto Rico deklaruje 
14,8%,  irlandzkie 9,6%, włoskie 9,4%, meksykańskie 8,3% i niemieckie 6,9%.

19,9% mieszkańców tej dzielnicy urodziło się w innym kraju. Najczęściej używanym 
językiem w domu jest angielski, który używa 63,9% rodzin. Innymi ważnymi językami są: 
hiszpański i język niemiecki (którego używa w domu aż 3,6% mieszkańców, jest to więcej niż 
w 99,5% porównywalnych terenów w USA).

7. SAMOCHÓD 

Dzielnica jest bardzo nietypowa, jeśli chodzi o posiadanie samochodu. Aż w 39,8% go-
spodarstw domowych w tej okolicy nie posiada samochodu. Jest to więcej niż stwierdzono 
w 97,9% dzielnic miast amerykańskich.

8. DOCHÓD

Dochody mieszkańców są w grupie średnio-wysokich. Dzielnica ma wyższy dochód niż 
77,2%  dzielnic miast w USA. Ale aż 22,1% dzieci żyje poniżej „federalnego progu ubóstwa”. 
Jest to wyższy wskaźnik  biedy niż w 60,7% dzielnic miast amerykańskich. Oznacza to, że 
istnieje duże zróżnicowanie dochodów wśród mieszkańców. Zjawisko to związane jest ze 
zróżnicowanym pochodzeniem i wykształceniem.

9. WYKONYWANE ZAWODY

48,5% pracujących zatrudniona jest w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji 
(profesjonaliści i zarządzający). Drugą najważniejszą grupą zawodową stanowiącą 26,6% 
populacji w tej okolicy są pracownicy sektora usług. Począwszy od dobrze zarabiających 
fachowców do pracowników restauracji fast food. Pozostałe grupy to: robotnicy (13,0%) 
oraz niżsi  pracownicy biurowi, wykonujący mniej odpowiedzialne zadania (12,0%).

Ważnym elementem wpływającym na chęć zamieszkania w konkretnej okolicy jest bez-
pieczeństwo, co wiąże się z niską liczbą przestępstw. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż 
wzrost cen nieruchomości nie zawsze kojarzy się z powszechnie utartymi opiniami na temat 
lokalizacji. Opisywany rejon Red Hook jest częścią zachodniego Brooklyn, który ma złą opinię 
w aglomeracji nowego Jorku. Zbliżoną do opinii o dzielnicach Bronx i Harlem2. 
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Powodem różnicy pomiędzy faktyczny stanem i stereotypem jest „bezwładność plotki”, 
co oznacza, że zmiany dzielnicy są szybsze od zmiany opinii na jej temat. Kupujący korzystają 
z wiarygodnych źródeł, jakimi są statystyki przestępstw. Czyli obiegowe opinie nie wpływają na 
decyzję o zamieszkaniu. Powyższe informacje można znaleźć u pośredników i w specjalistycz-
nych serwisach internetowych. Ciekawym materiałem opisującym problem przestępstw, jest 
opracowanie sporządzone przez NeighborhoodScout, na które składają się: dane gromadzone 
przez  Census (Census Bureau jest organizacją rządową zbierającą dane statystyczne), dla rejo-
nów zamieszkałych przez więcej niż 800 osób oraz dane FBI dotyczące najgroźniejszych prze-
stępstw, takich jak morderstwa, gwałty, napady z bronią w ręku, czy rozboje. W powyższym 
opracowaniu, we wnioskach, zwrócono uwagę, iż centra miast gdzie koncentruje się handel, 
turystyka i gdzie trafia najwięcej inwestycji są zwykle bardziej bezpieczne, niż obrzeża, czy bli-
skie przedmieścia. Historycznie, największa przestępczość utrzymywała się w dzielnicach z bu-
dynkami wielorodzinnymi (wyższa zabudowa). Współczesne dane mówią o zmianie sytuacji. 
Najbardziej niebezpiecznymi są rejony z niską zabudową, najczęściej domami jednorodzinny-
mi. Zwrócono uwagę na fakt, że są to również miejsca, gdzie znajduje się najwięcej pustosta-
nów. Dane mówią że Nowy Jork jest miastem stosunkowo bezpiecznym, a liczba przestępstw 
jest porównywalna do 10-krotnie mniejszego Detroit – najniebezpieczniejszego miasta w USA. 
W opracowaniu stwierdzono, że wielkie metropolie są względnie bezpieczne.

Charakterystyka historyczna dzielnicy Red Hook wskazuje na jej gorsze „pochodzenie”, 
ponieważ, był to zwykły port na peryferiach metropolii, miejsce obarczone wszystkimi przy-
warami związanymi z niedogodnościami dzielnicy przemysłowej i z bagażem struktury spo-
łecznej właściwej takim miejscom. Konsekwencją historii dzielnicy jest istniejąca substancja  
budowlana, stare budynki takie jak: magazyny, małe fabryki i niepozorne budynki mieszkalne. 

Ten niewyszukany wydawałoby się potencjał okazał się zaletą. Duża liczba małych budyn-
ków, łatwych i tanich do przebudowy i adaptacji lub wyburzenia, jak również wiele miejsc 
pustych jest ogromną wartością. Połączenie tych zasobów oraz interesującej lokalizacji, któ-
rej unikalne cechy, takie jak styl architektoniczny budynków, topografia terenu i sąsiedztwo 
– nadmorska dzielnica z dużym potencjałem rekreacyjnym (opisałem w p. 2 powyżej), jest 
warunkiem wystarczającym do stworzenia podstaw do inwestowania w nieruchomości. Jest 
też podstawą sukcesu rozumianego jako rozkwit dzielnicy. Nie mniej ważny jest czynnik ludz-
ki, przez co rozumiem istnienie potencjalnej grupy kupców chętnych do spekulacji nierucho-
mościami. Takie zjawisko można nazwać-zapalnikiem inicjującym „wybuch” cen.

10. OBSERWACJA RUCHU BUDOWLANEGO

Istnienie „zapalnika” zostało sprawdzone przez obserwację wzrostu cen i ruchu budowla-
nego. Widoczne w krajobrazie dzielnicy nowe budynki były pierwszą przesłanką, sygnalizują-
ca przemiany , tę która wzbudziła zainteresowanie dzielnicą. Na przedstawionych wykresach 
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można porównać „płaskie” ceny przeważające w Nowym Jorku ze „stromą” zwyżką w anali-
zowanej lokalizacji. Porównanie cen na konkretnych przykładach kształtuje się następująco:
1. Zabudowa szeregowa przy King St. autorstwa AA studio, które jest firmą dewelopersko- 

projektową. Architekci zaprojektowali domy 3 kondygnacyjne na terenie gdzie wcześniej 
wyburzono zabudowę istniejącą. Powstały niskie budynki nawiązujące do wysokości do-
mów dzielnicy. Nowe domy budowane były prostymi, tanimi, ogólnoznanymi w Amery-
ce technikami, które gwarantują przy stosunkowo małych nakładach finansowych duży 
zysk. Każdy z domów ma indywidualną elewację (por. il. 1–3).

2. Dawne i obecne zagospodarowanie działki przy Van Brunt St. 267 jest sztandarowym 
przykładem zmian Red Hook. Zdjęcia i wykres obrazują przemiany (il. 4–6). Jest to bardzo 
dobry przykład na dostosowanie wielkości projektowanego budynku do otoczenia.

3. Nieruchomość przy Van Brunt St. 242 to przykład domów jednorodzinnych które zyska-
ły nową tożsamość po zmianie stylu architektonicznego. Stare budynki przebudowano 
w duchu dobrze pojętej nowoczesności. Świadczy to o bardzo specyficznym jak na wa-
runki amerykańskie profilu kupujących nieruchomości w tej dzielnicy. Sąsiadujące ze 
sobą elewacje budynku modernistycznego i klasycznego pokazują, jak czułe musi być 
oko dewelopera i jak powinien być elastyczny przy wyborze projektu (il. 7, 8).

4. Adaptacji został poddany budynek wielorodzinny 4 kondygnacyjny quasi-szeregowy, 
wokół którego teren zajmują bardzo modne w Nowym Jorki (również na Manhattanie) 
warzywniki w „donicach”. Bardzo modne jest uprawianie własnej marchewki. To kolejny 
symptom, wskazujący na specyficzny typ mieszkańca dzielnic w których następuje skok 
cen nieruchomości (il. 9–11).

5. Kolejnym przykładem jest nowy budynek mieszkalny przy Van Brunt St. 346. To exem-
plum ilustrowane zdjęciem może nasunąć stwierdzenie o braku zainteresowania władz 
przemianami dzielnicy (il. 12–13). Takie radykalne stwierdzenie można wysunąć na pod-
stawie obrazu jaki rysuje się na wspomnianej ilustracji. Plątanina napowietrznych kabli 
pokazuje że miasto nie dokłada nawet dolara do przeobrażeń w dzielnicy, a jej nowe 
oblicze to zasługa prywatnych inwestorów.

6. Wzrost cen to również podrożenie czynszów. W obszarze badań przykładem może być 
znajdujący się budynek wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem przy Columbia St. 213, 
w którym czynsz dwupokojowe mieszkanie o pow. 125m2 wynosi 4246 dol./miesiąc.

7. Budynek wielorodzinny przy Columbia 65 to typowa przebudowa w omawianym obsza-
rze (il. 15, 16).

8. Apartamenty przy Furman St. (il. 17, 18) to nieruchomości porównywalne z terenem po 
drugiej stronie East River na Manhattanie. Ceny apartamentów to od 3,5 do 6 mln dol. za 
dwupokojowy apartament. Taka wartość świadczy bezsprzecznie o budowanym prestiżu 
miejsca. Ta lokalizacja nie leży w omawianym w tym artykule terenie, ale została przyto-
czona, aby uzmysłowić, jak obszar prestiżu powoli rozrasta się poza centrum historycznie 
utożsamiane z bogactwem i „dobrymi dzielnicami”. Działka ta znajduje się bliżej mostu 
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Brooklińskiego (symbolu Nowego Jorku od 134 lat) niż Red Hook. To znakomite sąsiedz-
two ma wpływ na zainteresowanie władz miasta terenami nabrzeży. Tutaj odmiennie niż 
w innych częściach Brooklynu (casus Red Hook) miasto przebudowuje nabrzeża, które 
podobnie jak w Chicago są najbardziej atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi i sportowy-
mi w mieście. Obok terenów spacerowych znajdują się liczne boiska, w tym: piłkarskie 
oraz do innych gier i pola treningowe do golfa. Obiekty sportowe mieszczą się na sztucz-
nej wyspie wyrwanej morzu. Świadczą o procesie nobilitacji dzielnicy. 

9. Apartamenty przy Imlay St.160 (il. 19, 20) to przebudowa dawnych magazynów na 
52 luksusowe apartamenty z widokiem na Manhattan.
Proces gentryfikacji w Red Hook jest bezsprzeczny3. Pojawiający się w dawnych „złych” 

dzielnicach nowi mieszkańcy i ich nowy sposób życia zmieniają oblicze miast. Ludzie szukają-
cy „modnych miejscówek” wprowadzają nowe obyczaje charakterystyczne dla ludzi zamoż-
nych. Brooklyn jest miejscem kultowym dla literatury i filmu, legenda Brooklynu dobrze się 
sprzedaje i rośnie popyt na „trendy” dzielnicę Red Hook. 

Pojawiające się przykłady są jedynie czubkiem góry lodowej. Obserwując dane warto-
ści sprzedaży nieruchomości (na platformie Zillow), można stwierdzić, że wszystkie działki 
w dzielnicy odnotowały wzrost wartości.

11. PODSUMOWANIE

Po analizie wszystkich aspektów na przykładzie Red Hook stwierdzono, że do rozwoju 
miasta potrzebna jest przede wszystkim przedsiębiorczość – biznes równoważny z nadwyż-
ką pieniędzy, które można zainwestować w przedsięwzięcie przynoszące zysk. W przedsta-
wionym obszarze tak się stało. Potwierdzeniem tezy jest opisane zjawisko – kilkudziesięciu 
deweloperów przed kilkunastu laty kupiło tanio działki, które obecnie sprzedają drogo. Stało 
się to w wyniku implozji charakteru miejsca i zadziałania „zapalnika” cenowego. Można za-
uważyć, że wśród wymienionych cech/faktów brak jest pomysłów ojców miasta na urzą-
dzenia życia dzielnicy. Dlatego teza mówiąca, że spekulacje są głównym powodem wzrostu 
wartości nieruchomości wydaje się zasadna i możliwa do udowodnienia. Przytoczony ame-
rykański przykład jest zwycięstwem kwalifikacji merytorycznych i psychicznych inwestorów. 
Samodzielne tworzenie dobrobytu, który jest warunkiem wolności, jest umiejętnością nie-
zbędną i najważniejszą dla istnienia cywilizacji i człowieka.
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Il. 1. Wzrost cen nieruchomości przy King&Sullivan Street (źródło: www.zillow.com)
Ill. 1. Rise in property prices at  King&Sullivan St.

Il. 2. Budynki mieszkalne, metody budowania (fot. J. Huebner)
Ill. 2. Residential buildings, ways of building
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Il. 3. Budynki mieszkalne, metody budowania (fot. J. Huebner)
Ill. 3. Residential buildings, ways of building

Il. 4. Wzrost cen nieruchomości przy Van Brunt Street (źródło: www.zillow.com)
Ill. 4. Rise in property prices at Van Brunt St.
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Il. 5. Budynki mieszkalne wielorodzinne (fot. J. Huebner)
Ill. 5. Multifamily residential buildings

Il. 6. Dawna zabudowa działki (źródło: www.google.com)
Ill. 6. Old building site
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Il. 7. Wzrost cen nieruchomości przy Van Brunt Street (źródło: www.zillow.com)
Ill. 7. Rise in property prices at Van Brunt St.

Il. 8. Budynki mieszkalne jednorodzinne po przebudowie (fot. J. Huebner)
Ill. 8. Single-family residential buildings after reconstruction
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Il. 9. Wzrost cen nieruchomości przy przy Sullivan St. (źródło: www.zillow.com)
Ill. 9. Rise in property prices at Sullivan St.

Il. 10. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Sullivan St. (fot. J. Huebner)
Ill. 10. Multifamily residential building at Sullivan St.
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Il. 11. Warzywniki przy Sullivan St. (fot. J. Huebner)
Ill. 11. Vegetable gardens at Sullivan St.

Il. 12. Wzrost cen nieruchomości przy przy Van Brunt St. 346 (źródło: www.zillow.com)
Ill. 12. Rise in property prices at Van Brunt St.
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Il. 13. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Sullivan St. (fot. J. Huebner)
Ill. 13. Multifamily residential building at Sullivan St.

Il. 14. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Sullivan St. (fot. J. Huebner)
Ill. 14. Multifamily residential building at Sullivan St.
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Il. 15. Wzrost cen nieruchomości przy Columbia St. 65 (źródło: www.zillow.com)
Ill. 15. Rise in property prices at  Columbia St. 65

Il. 16. Budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy Columbia St. 65 (fot. J. Huebner)
Ill. 16. Multifamily residential building at 
Columbia St. 65
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Il. 17. Wzrost cen nieruchomości przy przy Van Brunt St. 346 (źródło: www.zillow.com)
Ill. 17. Rise in property prices at  Van Brunt St. 346

Il. 18. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Furman St., widok od strony nabrzeża Brooklyn Bridge 
Park Greenway (fot. J. Huebner)

Ill. 18. Multifamily residential building at Furman St.reet. View from the waterfront of Brooklyn 
Bridge Park Greenway
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Il. 19. Ceny apartamentów (źródło: www.zillow.com)
Ill. 19. Prices of apartments

Il. 20. Przebudowa dawnych budynków magazynowych przy Imlay St. 160 na mieszkania (fot. J. Huebner)
Ill. 20. Reconstruction of former storage buildings at Imlay St. 160 per apartament
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1. WPROWADZENIE

Kazimierz Wejchert, pisząc o mieście przestrzennym, wyraził niezwykle trafną intuicję 
dotyczącą nowych możliwości tworzenia przestrzeni miejskiej:

…odczuwanie i zapamiętywanie przestrzeni będzie się odbywało nadal podobnie jak dziś. Wystąpi 
być może jedynie przewaga określonych typów sytuacji, w jakich człowiek będzie znajdował się w prze-
strzeni, mając częściej możność patrzenia na krajobraz miejski z góry lub z dołu, ponad sobą mając 
różnorodne poziomy, pomosty – „miasto przestrzenne”1.

Współczesne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych sprzyjają takiemu 
myśleniu o przestrzeni urbanistycznej i roli architektury w tak pojętej całości.

Dyskusja dotycząca rozwoju miasta w dużej mierze opiera się na zrozumieniu relacji 
architektury i całości organizmu miejskiego. Przyjmowane są różne postawy – od skrajnej 
negacji wymiaru urbanistycznego i całościowego po takie zrozumienie struktury miejskiej 
i wymogów jej rozwoju, która z kolei neguje autonomię architektury.

W tej dyskusji jest i miejsce na fenomen architektury scalonej z terenem, odpowiadają-
cej na potrzeby tworzenia różnorodności w skali urbanistycznej, również takiej, która może 
zapewnić zwielokrotnienie i zdynamizowanie powiązań w obrębie miejskich struktur.

Pojęcie architektury topograficznej2 daje przybliżenie tych sposobów kształtowania ar-
chitektury i jej związków z terenem, o którym mówimy. 

Chodzi o takie ukształtowanie krajobrazu miejskiego, w którym sposoby użytkowania 
poszczególnych elementów kubatur i przestrzeni otwartych pozwalają na stworzenie swoi-
stego continuum angażującego wiele poziomów funkcjonalnych i ich wzajemne przenikanie 
się przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dostępności i jej standardu.

W takim spojrzeniu relacje kubatury i przestrzeni otwartej są uzupełnione elementami 
związanymi z topografią, a w szczególności z poziomami podstawowymi terenu i relacjami 
do powierzchni wodnych. 

kubatura użytkowa

przestrzeń otwarta

topografia
(różnice poziomów podstawowych, materia gruntu)

Takie przypomnienie istotności relacji tych trzech elementów w opisie struktury prze-
strzennej jest ważne i dotyczy relacji obecnej od zawsze w dziejach urbanistyki i architektury.

Lokalizacje miast i twierdz były ściśle związane z topografią, a osady, zespoły urbani-
styczne czy miasta lokowane na wzgórzach (także takie, które zostały wyrzeźbione w skale). 
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Systemy fortyfikacyjne dostarczają tysięcy przykładów rozwiązań ciekawych z punktu widze-
nia nie tylko ich bezpośredniej użyteczności, ale i atrakcyjności przestrzennej.

Również nietypowe rozwiązania, takie jak zabudowa Çatalhöyük czy słynne ogrody Semi-
ramidy, dają pogląd o niezwykłych możliwościach użytkowania form tworzonych w oparciu 
o szczególne relacje architektury i terenu. 

Znamy też wiele obiektów, w których wykorzystanie powierzchni tarasów i dachów 
pozwoliło na uzyskanie nowych, wyjątkowo atrakcyjnych przestrzeni publicznych (Katedra 
w Mediolanie).

Przestrzenność i nakładanie się poziomów użytkowych, co skutkuje budową obiektów 
inżynierskich i architektonicznych, towarzyszy też rozwojowi sieci komunikacyjnych i relacji 
do cieków i zbiorników wodnych. Ich istotność dostrzegał już Leonardo da Vinci, projektując 
wielopoziomowe układy funkcjonalne miasta, a współcześnie wiele miast realizuje takie roz-
wiązania, w których obecne są funkcje tak stacjonarne, jak i związane z przemieszczaniem się. 

Podnoszenie się poziomu miast historycznych jest często wynikiem dostosowywania się 
do poziomu użytkowego przepraw mostowych, co ukazuje ścisły związek relacji topografii 
i sieci komunikacyjnych. Architektura zwyczajowo obudowuje tak powstałe struktury two-
rząc niepowtarzalne przykłady. Wystarczy wspomnieć tu o Paryżu czy Amsterdamie, gdzie 
poziomy rzeki lub kanału tworzą odrębny poziom użytkowy.

W najbardziej ogólnym spojrzeniu Wenecja czy inne sztucznie budowane wyspy są tu 
kolejnym przykładem szczególnych relacji z podłożem, którym jest nie tylko woda, ale i pod-
łoże, na którym zostały ufundowane. 

Widzimy więc, że tworzenie topograficznej złożoności realizowane było na każdym eta-
pie cywilizacyjnego rozwoju, a u jej podstaw leżała świadomość możliwości wykorzystania, 
jakie daje konkretna lokalizacja i konkretne uwarunkowania kultury budowania.

Rozwiązania rozwijające relacje architektury, przestrzeni otwartej i topografii mają także 
spory dorobek współczesny. Zacytowanie kilkunastu z nich daje obraz różnorodny co do skali 
rozwiązań, funkcji i kontekstu.

Oto wybrane przykłady: 
• zespół mieszkaniowy w Wiedniu – Hundertwasserhaus (F. Hundertwasser, 1983–1985)
• rozbudowa Neue Staatsgalerie w Stuttgarcie (J. Stirling, 1984)
• termalna wioska hotelowa Bad Blumau (F. Hundertwasser, 1993–1997)
• Museumplein w Amsterdamie – parking, przestrzeń komercyjna (Zaanen Spanjers CS 

Architects, 1993–1997) 
• Biblioteka Francuska w Paryżu (D. Perrault)
• Stuttgart 21, przebudowa sieci kolejowej i rejonu dworca (Trojan, Trojan + Neu, Darm-

stadt, od 1994) 
• Villa Vals (Bjarne Mastenbroek, Christian Müller, SeARCH, CMA, 2009) 
• realizacje Renzo Piano:

Nemo, Amsterdam, 1997
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Auditorium Parco de la Musica, Rzym, 2002
Paul Klee Zentrum, Berno, 2005
California Academy of Sciences (the Kimball Natural History Museum, San Francisco, 
2008)

• sztuczne góry – Jakob Tigges The Berg w Berlinie, 2009, Guallart Architects, Denia Moun-
tain, Alicante, Hiszpania, 2002

• Muzeum Ludzkiego Ciała, Montpellier, BIG, 2014–2018 
• rozwiązania krajobrazowe współczesnych parków i promenad:

 – Paryż, Parc La Villette, Bernard Tschumi,1982, 
 – Paryż, Parc André Citroën, 1992, 
 – Paryż, Parc Bercy, Bernard Huet, Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le-

roy, Ian Le Caisne, Philippe Raguin 1997, 
 – Paryż, Promenade Plantée, Jacques Vergely, Philippe Mathieux, Patrick Berger, 1993, 

Jardin d’Atlantic), 
 – Nowy York The High Line, James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, 2003)
 – Kirstenbosch Centenary Tree Canopy Walkway, Mark Thomas Architects, Henry Fa-

gan & Partners, 2013–2014
• Arche de la Défense, Paryż, 1990
• Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, Krystyna 

Ilmurzyńska, 1993–2002)
• Plac Solidarności i Centrum Dialogu „Przełomy” (KWK Promes R. Konieczny, 2009)
• Międzynarodowe Centrum Kongresowe (JEMS Architekci, 2015)

2. NOWY SĄCZ – UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Nowy Sącz, trzecie pod względem powierzchni i liczby mieszkańców miasto w Małopol-
sce, jest również jednym z najstarszych miast w województwie. Lokowane w XII wieku, dzięki 
korzystnemu położeniu przy szlaku łączącym Polskę z Węgrami, miasto stało się ważnym 
ośrodkiem wymiany handlowej.

Dziś jest głównym węzłem komunikacyjnym i turystycznym regionu. Jest też najważniej-
szym w regionie centrum gospodarki i innowacyjności; rozwija szkolnictwo wyższe.

Miasto liczy ponad 80 tys. mieszkańców, kiedyś było stolicą województwa (1975–1998), 
obecnie jest miastem powiatowym3.

Najstarsza część miasta zlokalizowana jest w widłach dwóch rzek – Dunajca i Kamienicy 
Nawojowskiej. Naturalny rozwój miasta to jego południowe tereny, jak również osiedla poło-
żone po przeciwnych brzegach rzek. W ostatnich latach miasto rozwija się także wzdłuż drogi 
prowadzącej w kierunku północnym. Obszar Starówki i zbieg rzek nadal pozostają dominan-
tą przestrzenną i funkcjonalną miasta.
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Lokalizacja na trasach prowadzących do rekreacyjnych miejscowości górskich, takich jak 
Krynica, Piwniczna, Krościenko czy Rożnów, to dodatkowe wzmocnienie atrakcyjności miasta 
i jego starego centrum, a umiejscowienie w kotlinie i widoki na pobliskie pasma Beskidów, 
a także Pienin i Tatr dopełniają wartości kompozycyjnych zespołu.

Projektowany teren zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta – 
pomiędzy rzekami Dunajec i Kamienica Nawojowska a dawnym murem obronnym. Stanowi 
miejsce bardzo istotne nie tylko ze względów kompozycyjnych, ale i orientujące w strukturze 
całego miasta. To węzeł wjazdowy od północy (kierunek skupiający dojazd m.in. z Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Katowic, Łodzi i Poznania). Wyjątkowo atrakcyjnie zlokalizowaną prze-
strzeń (także ze względu na miejsce zbiegu rzek) przecinają dwie bardzo ruchliwe ulice, przez 
co tereny te pozostają niewykorzystane i stanowią jedynie bufor i nieużywane sąsiedztwo 
ruchu kołowego. 

Atrakcyjny widok, jaki mogłaby dla odwiedzających stanowić panorama Starego Miasta 
i ruiny Zamku Jagiellonów, zakłóca chaos przestrzeni, podporządkowanie terenu ruchowi 
kołowemu oraz fatalne sąsiedztwo przypadkowych i niszczejących budynków oraz nieodpo-
wiednio dobranych funkcji (fabryka lodów, parking dla samochodów ciężarowych).

Teren u zbiegu rzek przejęty kiedyś przez Kombinat Przemysłowo-Rolny Igloopol służył 
jako miejsce uboju zwierząt. W 1994 roku tereny i budynki zakładów mięsnych nabyło nie-
zwykle dynamicznie rozwijające się Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral. Wybudowano 
tam biurowiec oraz halę produkcyjną niezgodnie z pozwoleniem na budowę. Miejsce to do 
dziś pozostaje niewykorzystane i puste – produkcja lodów nie została tu uruchomiona4.

Skala budynku przytłacza i zaburza subtelną i przyjazną skalę miasta. Hala jest około 
10-krotnie większa od ratusza miejskiego i około dwukrotnie od przyrynkowych kwartałów 
zabudowy. Jej sąsiedztwo z ruinami zamku jest rażące. Także inne obiekty i funkcje działające 
u podnóża miasta i zamku negatywnie wpływają na percepcję i użytkowanie miejsca – bu-
dynek przeznaczony do rozbiórki, niszczejący zabytkowy Młyn Jezuicki z 1843 roku i rozległy 
parking dla tirów.  

W przedstawionym projekcie podjęto dwa wątki – w skali całego zespołu miejskiego 
przedstawiono koncepcję zagospodarowania strefy rekreacyjnej wzdłuż Dunajca i Kamieni-
cy, w skali architektonicznej natomiast obiekt Centrum Promocji Regionu.

3. STREFA REKREACYJNA NOWEGO SĄCZA 

Właściwe zagospodarowanie strefy nadrzecznej warunkowane jest uporządkowaniem 
relacji w obrębie całego obszaru śródmiejskiego, stąd zaproponowano szersze spojrzenie na 
całą strukturę miasta i przedstawiono propozycję jej uładzenia.

Głównym założeniem planistycznym było uporządkowanie komunikacji i innych sektorów 
miasta. Zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego, zachowanie skali i tożsamości 
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Starego Miasta, również przez uporządkowanie i ograniczenie zabudowy na przedpolu wi-
dokowym, jest rzeczą priorytetową.

Zmiany komunikacyjne, wprowadzone do projektu, to domknięcie istniejących i stwo-
rzenie nowych obwodnic miasta dla upłynnienia ruchu oraz odbarczenie ścisłego centrum 
z ruchu kołowego. Konieczne wydaje się stworzenie nowych połączeń brzegów Dunajca 
przez tworzenie mostów oraz kładek pieszo-rowerowych. W projekcie zaproponowane zo-
stały 3 nowe połączenia dla ruchu kołowego, 2 kładki oraz zmiana lokalizacji istniejącego 
mostu im. Józefa Piłsudskiego (przeniesienie na północ od bieżącej lokalizacji, za miejsce 
ujścia Kamienicy do Dunajca). Istotne było również uporządkowanie ruchu pieszego. Został 
on wzmocniony w obszarze wokół rynku oraz przy terenach zielonych. Pomiędzy przestrze-
nie rekreacyjne zostały wprowadzone ciągi pieszo-rowerowe, tak by użytkownicy płynnie 
przemieszczali się pomiędzy obiektami. Większość ciągów pieszych została wprowadzona 
prostopadle do dróg dla samochodów w taki sposób, aby stworzyć węzły zależności dla osób 
różnorodnie się przemieszczających przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i miejsca dla 
obydwu sposobów komunikacji. Aleja Wolności zmieniła swoją funkcję z drogi o ruchu ko-
łowym na deptak oraz drogę rowerową, tworząc ważne uzupełnienie związków funkcjonal-
nych pomiędzy Starym Miastem a dworcem autobusowym i kolejowym. Dzięki temu za-
biegowi osoby wysiadające na dworcu  będą mogły bez problemu sprecyzować swój cel 
podróży, gdyż powstanie kompleksowe i czytelne połączenie pomiędzy węzłem komunika-
cyjnym przy dworcu a Starym Miastem. Będzie można pokonać ten dystans w przyjaznym 
zielonym otoczeniu pieszo bądź skorzystać z komunikacji miejskiej lub indywidualnego 
transportu. W zmianach komunikacyjnych nacisk położony został na ożywienie i promocję 
ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu publicznego. Dla odbarczenia ścisłego centrum 
od ruchu samochodowego, dla usprawnienia komunikacji w tym terenie oraz dla zachęcenia 
do skorzystania z innych środków przemieszczania się zostały zaproponowane 3 miejsca na 
park&ride, zlokalizowane blisko centrum. Pierwsze przy wjeździe do miasta od północnej 
strony, pod proponowanym w projekcie Centrum Informacyjno-Usługowym z hotelem. Dru-
gie przy ul. Jana Matejki w sąsiedztwie popularnego w mieście targu warzywnego, na wschód 
od centrum, oraz trzecie miejsce po zachodniej stronie Starego Miasta przy ul. Szwedzkiej. 
Tak zlokalizowane przestrzenie parkingowe zapewnią kompleksową obsługę użytkowników 
z każdej strony centrum.

Istotnym aspektem było również uzupełnienie, usystematyzowanie i zakomponowanie 
zieleni miejskiej, jako przestrzeni wzajemnie powiązanej, umożliwiającej poruszanie się 
pomiędzy poszczególnymi miejscami bez konieczności utraty zielonego kontekstu. Projekt 
zapewnia uzupełnienie zieleni urządzonej wzdłuż obu rzek i wprowadzenie tam ścieżek pie-
szych oraz rowerowych, a także stworzenie miejsc odpoczynku i aktywnego spędzania cza-
su. Na wysokości parku Strzeleckiego oraz wzdłuż ulicy Wałowej powstały również piesze 
połączenia pomiędzy strefami zielonymi przy Dunajcu i Kamienicy, zapewniające komuni-
kację pomiędzy obiektami sportowymi. Te połączenia zapewniają także relację i możliwość 
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spotkania się dróg osób wybierających aktywny wypoczynek na łonie natury z tymi, które 
zdecydowały się zwiedzać miasto. Łatwy dostęp do atrakcyjnych i różnorodnych pod wzglę-
dem funkcji miejsc zapewni zwiększenie aktywności w obszarze miasta. Pięknym, jednak od-
dalonym od centrum, miejscem jest Sądecki Park Etnograficzny, składający się z Miasteczka 
Galicyjskiego oraz Skansenu Regionalnego o powierzchni około 20 ha. Połączenie Skansenu 
z pozostałymi kulturalnymi i rekreacyjnymi strefami spowodowałoby znaczne uatrakcyjnie-
nie oferty turystycznej.

Obszarem wymagającym zmiany funkcji atrakcyjnych lokalizacji jest bez wątpienia strefa 
Starego Miasta. Zabudowa kwartałowa wokół rynku, poza funkcją mieszkaniową, zawiera 
usługi w parterach, jednak ich dobór nie generuje ruchu mieszkańców i turystów w tym 
zakresie. Są to bowiem w przeważającej części banki, punkty sieci komórkowych, niekiedy 
sklepy odzieżowe. Podobnie sprawa wygląda wzdłuż najpopularniejszego deptaku przy ulicy 
Jagiellońskiej – restauracji czy kawiarni trzeba tam długo szukać w gąszczu oddziałów ban-
kowych. Wprowadzenie w rejonie ścisłego centrum miejsc wypoczynkowych oraz atrakcyj-
nych obiektów gastronomicznych i kulturowych, działających o różnych porach, ożywiłoby 
przestrzeń Starego Miasta, które obecnie pustoszeje z wybiciem godziny 18. Wyekspono-
wanie obiektów zabytkowych, których nie brakuje w historycznym mieście, i zapewnienie 
kompleksowego, spójnego programu kulturalno-turystycznego zwiększyłoby atrakcyjność 
miejsca. Projekt przewiduje stworzenie trasy dla zwiedzających oraz dla spacerujących 
mieszkańców, dającej możliwość odwiedzenia miejsc atrakcyjnych w sposób ciągły i zapla-
nowany. Przeplatanie się miejsc zabytkowych ze strefami zielonymi stworzyłoby przyjazną 
i chętnie odwiedzaną przestrzeń.

Istnieją również miejsca, których poprawa jakości wzmocniłaby i rozwinęła ich potencjał, 
jak na przykład lokalny targ warzywny, zwany Maślanym Rynkiem. Podniesienie atrakcyj-
ności i poprawa jakości tego miejsca spowodowałyby większe zainteresowanie lokalnymi 
przysmakami i zdrowymi produktami, które można nabyć na rynku. 

Teren zbiegu rzek będący kluczowym miejscem dla przedstawionych koncepcji w obu 
skalach musi być w klarowny sposób powiązany ze Starym Miastem. Stąd korekty wymaga 
tu infrastruktura drogowa, która przecinając bezmyślnie teren, dzieli go i ogranicza wykorzy-
stanie. Proponowane zmiany obejmują translokację mostu im. Józefa Piłsudskiego na obszar 
poza ujściem rzeki Kamienicy, ograniczenie ruchu kołowego, prowadzącego do centrum oraz 
wprowadzenie strefy park&ride z możliwością zmiany środka transportu indywidualnego na 
komunikację miejską bądź rowerową. 

W miejscu przedwojennego mostu nad Dunajcem zaproponowana została kładka pieszo-
-rowerowa. Wprowadzone zostały również nadziemne kładki rowerowe i piesze we wschod-
niej części projektu łączące strefę nadrzeczną i zapewniające dostęp do Starego Miasta. 
Tereny nadrzeczne zostały uzupełnione o atrakcyjne trasy biegowe, rowerowe oraz piesze 
wyposażone w miejsca wypoczynkowe, polowe siłownie, miejsca zabaw dla dzieci oraz nad-
rzeczne miejsca do opalania i łowienia ryb. 
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Odbarczenie ścisłego centrum zaowocowało wygospodarowaniem przestrzeni wypo-
czynkowej, rekreacyjnej oraz terenów sportowych. Istniejąca zieleń została uporządkowana 
i uzupełniona o nową, która jest wprowadzona fragmentarycznie, aby nie przysłonić widoku 
na Tatry oraz dla pozostawienia czytelnego przedpola widokowego Starego Miasta. 

Tereny rekreacyjne zyskały nowe obiekty kubaturowe. Jednym z nich jest hotel połą-
czony z Centrum Informacyjno-Usługowym wraz z punktem przesiadkowym park&ride 
wkomponowany we wzgórze, na którym zlokalizowane jest Stare Miasto. Budynek o funk-
cji zamieszkania zbiorowego połączony z centrum informującym o atrakcjach dostępnych 
w mieście i regionie oraz miejscem przesiadkowym umożliwiającym zaplanowanie i wybór 
środka transportu stanowi ważny element w promowaniu regionu i zwiększaniu atrakcyjno-
ści i dostępności miasta dla turystów. 

Innym obiektem znajdującym się na projektowanym terenie jest zaadaptowany na Cen-
trum Wystawiennicze istniejący Młyn Jezuicki będący obiektem zabytkowym z 1843 roku. Re-
witalizacja terenów wokół starego młyna znacznie podniosłaby atrakcyjność tej przestrzeni. 

Głównym obiektem zaproponowanym w tak określonej strukturze jest Centrum Promocji 
Regionu pomyślany jako dominanta programowa o różnorodnych funkcjach edukacyjnych i re-
kreacyjno-sportowych. Obiekt stanowi subtelne uzupełnienie atrakcji niekubaturowych. „Jeśli 
budynek nie będzie ukierunkowany w stronę otoczenia zewnętrznego równie starannie i po-
zytywnie, jak w stronę wnętrza, przestrzeń wokół niego będzie bezbarwna i bezużyteczna”5. 

4. CENTRUM PROMOCJI REGIONU

Centrum zlokalizowano u zbiegu rzek w ważnym kompozycyjnie punkcie tak dla strefy 
rekreacyjnej parków rzecznych i ekspozycji Starego Miasta, jak i dla możliwości widokowych 
szerszego krajobrazu doliny Dunajca i Kamienicy.

Głównym celem projektowym było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, pozwalającej 
przez zabawę i odpoczynek zapoznać się z historią miasta i regionu, skosztować lokalnej żyw-
ności oraz korzystać z walorów widokowych, charakterystycznych dla lokalizacji. Budynek 
ma być wypoczynkowym azylem, z którego korzystaliby zarówno mieszkańcy, jak i turyści 
w każdym wieku.

Projektowany obiekt obejmuje 5888 m2 powierzchni użytkowej, przy 3003 m2 powierzch-
ni zabudowy i 15 125 m3 kubatury. Jego wysokość nie przekracza 12,3 m. Jest budynkiem 
o przeznaczeniu usługowo-rekreacyjnym, posiada zespół sal konferencyjnych, strefę prze-
znaczoną dla dzieci, skate park, restaurację i taras widokowy.

Forma obiektu łączy cechy prostej, zgeometryzowanej konstrukcji z zaletami architek-
tury ukrytej w terenie i topograficznie podporządkowanej otwartemu krajobrazowi parku. 
Taka definicja architektury budynku daje wiele korzyści funkcjonalnych i przestrzennych,  
pozwalając na zbudowanie programu obsługującego strefę rekreacyjną bez narzucania jej 
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formy w ważnym punkcie kompozycyjnym całości, a jednocześnie pozwala stworzyć jego 
kulminację.

Komunikacyjne relacje obiektu dotyczą zarówno wspomnianej już strefy parkowej (trak-
tami pieszymi lub pieszo-rowerowymi od strony ruin zamku i Starego Miasta, Młyna Jezu-
ickiego oraz parku Strzeleckiego), jak i powiązań prowadzonych wzdłuż ciągów kołowych 
(ul. Tarnowskiej i ul. P. Skargi).

Główne wejścia do obiektu usytuowano od strony północnej i południowej. Tam też znaj-
dują się wjazdy do podziemnego skate parku służące także rowerzystom.  

Budynek reinterpretuje swą formą skalę zabudowy kwartałowej wokół rynku. W naj-
wyższym punkcie przy okapie ma wysokość 12,3 m (względem poziomu 0,00 znajdującego 
się na parterze budynku), natomiast w najniższym równa się z terenem znajdującym się na 
poziomie +1,85 m. Jest obiektem posiadającym jedną kondygnację podziemną oraz jedną 
nadziemną z częściowo wydzielonymi antresolami. Konstrukcja budynku składa się z okrą-
głych słupów stalowych rozmieszczonych na siatce o module 18x18 m. Część podziemna 
posiada konstrukcję żelbetową. Dach w kształcie paraboloidy hiperbolicznej jest prętową 
strukturą przestrzenną stalową w formie dwukrzywiznowej prostokreślnej, skonstruowaną 
z kratownicy łączonej w węzłach za pomocą odlewów gwintowanych, połączonej ze słupami 
za pomocą łożysk elastomerowych6.

Strefy w budynku zostały wydzielone na podstawie docelowych grup odbiorców. W kon-
dygnacji podziemnej znajduje się skate park z torem rowerowym pump track doświetlony bez-
pośrednio światłem dziennym oraz połączony z parterem schodami, windą, a także wizualnie 
dwoma świetlikami umożliwiającymi podziwianie akrobacji z wyższej kondygnacji budynku. 

Wnętrze parteru to przestrzeń ekspozycyjna, którą zaaranżowano na wzór dziedzińców 
zabudowy w Starym Mieście. Znajdziemy tam także restaurację (z zapleczem kuchennym 
i socjalnym) promującą lokalną żywność i regionalne potrawy, przestrzeń zabaw dla dzieci, 
wypoczynkowy labirynt, a także wydzieloną niewielką salę projekcyjną oraz sale warsztato-
we i funkcje obsługujące (szatnia, portiernia, toalety). 

Wydzielone antresole to przeszklone czytelnie z pięknym widokiem na miasto. Prowadzą 
do nich podwieszane schody oraz winda. 

Całość obiektu podporządkowana jest funkcji poznawczej i edukacyjnej, mając na celu 
pogłębienie wiedzy na temat miasta. Dzięki zastosowaniu systemu mobilnych totemów, 
będących elementami gry interaktywnej, osoby, przemierzając budynek, będą mogły zdo-
bywać wiedzę o regionie, prowadzić zabawę całymi rodzinami oraz konkurować z innymi 
użytkownikami. 

Dach, będący tarasem użytkowym, pozwala w pełni wykorzystać elementy budynku, 
stwarzając wyjątkowe miejsce z widokiem na Tatry i ruiny zamku oraz kreując pewnego ro-
dzaju widownię dla wydarzeń, które mogą się odbywać na placu przed obiektem.

Krawędzie budynku stanowią istotny element i nie należy traktować ich jedynie jako sty-
ku strefy zewnętrznej i wewnętrznej. Dla stworzenia relacji pomiędzy tymi przestrzeniami 
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elewacje Centrum Promocji Regionu stanowią szklane ściany osłonowe. Ściany pełne wystę-
pują w miejscach funkcji technicznych i zaplecza obiektu.

5. PODSUMOWANIE

Główne cele zrealizowane w projekcie to:
• uporządkowanie strefy wokół zespołu przestrzennego historycznego centrum Nowego 

Sącza,
• uporządkowanie przyrodniczej strefy nadrzecznej Dunajca i Kamienicy,
• uporządkowanie powiązań pieszych, rowerowych i kołowych, 
• nowa definicja funkcji, 
• scalenie formalne i kompozycyjne zespołu przestrzennego historycznego centrum No-

wego Sącza,
• zdefiniowanie Centrum Promocji Regionu – nowego punktu programowo-kubaturowe-

go o walorach punktu widokowego w formule architektury topograficznej.
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Il. 1. Nowy Sącz – uwarunkowania przestrzenne I. Analiza widoków – z zewnątrz na Stare Miasto 
(autorka: Iwona Niemiec)

Ill. 1. Nowy Sącz – spatial determinants I. Analysis of views – from the outside to the Old City
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Il. 2. Nowy Sącz – uwarunkowania przestrzenne II. Analiza widoków –  relacje wewnętrzne oraz na 
zewnątrz z krawędzi Starego Miasta (autorka: Iwona Niemiec; źródła fotografii: a, e, f – Iwona Niemiec; 
b – http://nowysacz.wkraj. pl/#/76768/272,-9; c – www.nowysacz.pl, d – http://fotopolska.eu)
Ill. 2. Nowy Sącz – spatial determinants II. Analysis of views – internal relations and views outside from 
the edge of the Old City
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Il. 3. Nowy Sącz – uwarunkowania przestrzenne III. Istniejąca struktura: a – ujście Kamienicy 
do Dunajca, b – Nowy Sącz, widok z lotu ptaka, c – most im. J. Piłsudskiego i Stare Miasto, 

widok z lotu ptaka, d – Rynek Starego Miasta, widok z lotu ptaka (źródła fotografii: a – www.
malgorzatakossakowska.pl; b, c – www.skyscrapercity.com, d – www.nowysacz.naszemiasto.pl)

Ill. 3. Nowy Sącz – spatial determinants III. Existing structure: a – confluence of Dunajec and 
Kamienica rivers, b – bird view of the City of Nowy Sącz, c – bird view of J. Piłsudski Bridge and the 

Old City,  
d – bird view of Old Marketplace 
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Il. 5. Nowy Sącz. Ogólne zasady rozmieszczenia funkcji strefy rekreacyjnej w relacji do obiektów 
zabytkowych Starego Miasta (autorka: Iwona Niemiec)

Ill. 5. Nowy Sącz. General location of functions in Recreational Zone in relations to historical buildings 
in the Old City
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Il. 6. Nowy Sącz. Proponowane zmiany – komunikacja (autorka: Iwona Niemiec)
Ill. 6. Nowy Sącz. Proposed changes – transportation system
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Il. 7. Nowy Sącz. Proponowane zmiany – zieleń, ścieżki piesze i rowerowe (autorka: Iwona Niemiec)
Ill. 7. Nowy Sącz. Proposed changes – greenary, pedestrian and bicycle paths
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Il. 8. Nowy Sącz. Proponowane zmiany – funkcja (autorka: Iwona Niemiec)
Ill. 8. Nowy Sącz. Proposed changes –  functions
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Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa”, 
2011, Vol. 9, nr 7, s. 165–170; E. Węcławowicz-Gyurkovich, Nowe miasto pod ziemią/New 
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1. WSTĘP

Śródmiejskie dzielnice: Szczecin-Centrum, Śródmieście-Zachód, Turzyn są obszarami 
miejskimi, które powstały w wyniku rozbudowy miasta na przełomie XIX i XX w. Impulsem do 
ich powstania była decyzja o defortyfikacji Szczecina podjęta przez władze pruskie w 1873 r. 
Miasto uwolnione od „ciasnego gorsetu” fortyfikacji nowożytnych rozpoczęło swój rozwój 
przestrzenny w kierunku północno-zachodnim na miejscu dawnych pruskich fortów: Wil-
helm i Leopold. Zabudowa nowej dzielnicy ukończona została w przeciągu 3 dekad, będąc 
świadectwem niezwykle intensywnego rozwoju demograficzno-przestrzennego Szczecina, 
jaki dokonał się na przełomie XIX i XX w. 

Obszar śródmiejski Szczecina charakteryzuje się wysokimi walorami historyczno-kulturo-
wymi i jest przykładem unikatowego na tle polskich miast XIX-wiecznego założenia miejskie-
go. Wartość zespołu dostrzeżono na początku przemian ustrojowych, świadomie kształtując 
dla tego obszaru politykę przestrzenną od 1990 r. Podjęte działania wynikały nie tylko z chęci 
ratowania dziedzictwa kulturowego, ale przed wszystkim ze stanu degradacji przestrzennej 
i społecznej panującej w obszarach śródmiejskich. Katastrofalna sytuacja Śródmieścia wy-
magała zastosowania nowego narzędzia – rewitalizacji, która „(…) ma charakter komplekso-
wy, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie 
jakościowej pozytywnej zmiany na obszarze o zidentyfikowanych cechach degradacji”1. 

2. REWITALIZACJA XIX-WIECZNEGO OBSZARU SZCZECINA

Władze miasta kompleksowe działania rewitalizacyjne zainicjowały od rozpoznania 
mieszkaniowego zasobu Śródmieścia oraz zdiagnozowania kluczowych problemów związa-
nych z zabudową mieszkaniową. Przeprowadzona analiza wykazała niski standard mieszkań 
(brak łazienek, ogrzewanie piecami węglowymi, wspólne toalety na półpiętrach lub po-
dwórzach, brak spłukiwanych ustępów), zły stan techniczny obiektów, niską efektywność 
energetyczną budynków, duże zagęszczenie zabudowy, chaos przestrzenny panujący na po-
dwórzach pozbawionych zieleni oraz elementów małej architektury i rekreacji czy proble-
my związane z niskim statusem materialnym i społecznym mieszkańców kamienic. Pierwszą 
konkluzją było uznanie potrzeby ratowania historycznej zabudowy poprzez przeprowadze-
nie kompleksowych działań modernizacyjnych kwartałów. Po udzielenie pomocy doradczej 
władze miejskie skierowały się do ONZ uzyskując takie wsparcie w ramach Programu Umb-
rella. Poczynione kroki pozwoliły na utworzenie działającego w ramach magistratu szczeciń-
skiego Zespołu Koordynacji ds. Renowacji, który  opracował w 1992 r. Strategię Renowacji 
Śródmieścia Szczecin uchwaloną przez Radę Miejską w 1993 roku2. Ten akt prawa miejskiego 
stał się bazą dla formułowania kolejnych dokumentów poświęconych polityce przestrzen-
nej Szczecina. I tak w 2005 r. został uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji obszarów 
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miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina, a w 2010 r. Lokalny Program 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecina aktualizowany w latach 2014 i 20173. W tym miejscu nale-
ży podkreślić, że rewitalizacja zainicjowana w Szczecinie w 1991 r. była pierwszą, jaką podję-
to na XIX-wiecznych obszarach miejskich w Polsce. 

Obszarem działań rewitalizacyjnych objęto w sumie 56 kwartałów rozciągających się na 
205 ha, które zamieszkuje ok. 50 tys. mieszkańców4. 

W 1993 r. Miasto przystąpiło do wdrażania dwóch pilotażowych programów rewitaliza-
cyjnych, charakteryzujących się odmiennymi formułami finansowania i współpracy. W kwar-
tale nr 27 pilotowano model budżetowy z finansowaniem publicznym, natomiast w kwartale 
nr 21 wdrażany był model komercyjny. Oba programy były doświadczalnymi, innowacyjnymi 
projektami, które wyznaczyły kierunek działań podejmowanych podczas rewitalizacji kolej-
nych obszarów Szczecina.

Pierwotnie zarządzanie inwestycjami nadzorowała miejska administracja. Po 1997 r. kie-
rowanie pracami przejęły spółki miejskie należące w 100% do Gminy Miasta Szczecin: Szcze-
cińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS) założone w 1997 r. oraz od 
1999 r. Szczecińskie Centrum Renowacyjne  Sp. z o.o. (SCR), którego kapitał po jej likwidacji 
w 2013 r.  przejęło Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. (TBSP)5. 

Wieloletnie doświadczenia na polu rewitalizacji zaowocowały wypracowaniem przez 
władze miasta różnych modeli realizacji inwestycji oraz programów wspierających te dzia-
łania, które ewoluowały wraz ze zmianami w zakresie: źródeł dofinansowania, partnerów 
komercyjnych, instrumentów formalno-prawnych oraz definicji rewitalizacji, którą z czasem 
poszerzono o elementy zrównoważonego rozwoju. 

2.1. MODEL BUDŻETOWY REALIZOWANY POPRZEZ FINANSOWANIE PUBLICZNE

Kwartał nr 27, tzw. „turzyński” był pierwszym obszarem działań rewitalizacyjnych pod-
jętych przez Miasto6. W ramach renowacji przeprowadzonej w latach 1995-1999 przepro-
wadzono Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej dofinansowany ze środków rządu 
holenderskiego7. Opracowanie założeń i koncepcji ekologicznej renowacji dla projektu po-
wierzono zespołowi naukowo-badawczemu złożonemu z pracowników Politechniki Szcze-
cińskiej pod kierunkiem prof. dra hab. inż. arch. Marka Adama Wołoszyna, który opracował 
w 1999 r. raport końcowy Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej w Kwartale nr 27 
Turzyńskim w Szczecinie. W projekcie zastosowano ekologiczne rozwiązania w zakresie ogra-
niczenia zużycia wody i energii, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych (panele słonecz-
ne i fotowoltaiczne) oraz zastosowania materiałów i technologii budowlanych z uwzględnie-
niem metody oceny oddziaływania na środowisko ich całego cyklu życiowego – LCA8. 

Na terenie kwartału nr 27 pierwsze kamienice remontowano ze środków budżetu miej-
skiego, dopiero uchwalenie dwóch ustaw: ustawy o własności lokali9, która wprowadza-
ła możliwość współfinansowania renowacji części wspólnych przez właścicieli lokali oraz 
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ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego10 dającej możliwość 
pozyskiwania kredytów przez towarzystwa budownictwa społecznego od Krajowego Fundu-
szu Mieszkaniowego, wprowadziło nowe narzędzia finansowania. W 1997 r. w związku ze 
zmianami ustawowymi zarządzanie pracami powierzono spółce miejskiej STBS. W ramach 
obowiązków Spółka prowadziła negocjacje z mieszkańcami w kwestii mieszkań zamiennych 
oraz uruchomiła punkt informacyjny na terenie kwartału. W wyniku rewitalizacji, którą 
ukończono w 2008 r., przekształcono układ przestrzenny całego kwartału, przebudowano 
oficyny poprawiając nasłonecznienie i przewietrzanie mieszkań, zagospodarowano zielone 
dziedzińce i wyposażono w plac zabaw i spotkań integracyjnych oraz powiększono zasób 
mieszkań poprzez wzniesienie zabudowy „plombowej”. Tylko część mieszkańców wróciła do 
swoich lokali po ukończeniu remontu, pozostali przeprowadzili się do innych mieszkań ko-
munalnych. Natomiast z właścicielami mieszkań zawarto indywidualne umowy rozliczające 
koszty renowacji ich lokali oraz części wspólnych11. Niestety kalkulacja kosztów inwestycji 
w formie czynszów lokatorskich niewątpliwie utrudniła dostęp rodzin o słabszej kondycji 
finansowej do puli mieszkań w zrewitalizowanym kwartale. 

Doświadczenia zdobyte przez STBS podczas realizacji pilotażowego programu rewitaliza-
cji kwartału nr 27 zostały wykorzystane przez Spółkę podczas kolejnych prac prowadzonych 
w kwartałach śródmiejskich nr 23, 33, 36 i 40. 

Kwartał nr 33 wyznaczono do kompleksowej rewitalizacji już w 1996 r., ale pierwsze dwa 
budynki poddano renowacji dopiero w 2000 r. Zastosowano tutaj odmienny model finan-
sowania wybrany ze względu na dużą liczbę mieszkań własnościowych w obrębie kwartału. 
W pozyskiwaniu funduszy wykorzystano Program „Nasz Dom” należący do pakietu miejskich 
programów wspierających działania rewitalizacyjne i zarządzanych przez szczeciński Zarząd 
Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK)12. Prace w kwartale są kontynuowane, a ostatnią 
realizacją ukończoną w 2016 r. jest renowacja kamienicy przy ul. Chodkiewicza 8–9.

Kolejnym programem demonstracyjnym prowadzonym przez STBS było zainicjowanie 
termomodernizacji kwartału nr 36, którą realizowano w latach 2000–2004 w ramach Pro-
jektu Demonstracyjnego REGEN LINK. Program pod nazwą TERMOPOL był współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu STBS i wspólnoty mieszkaniowe jako 
Partnerzy otrzymali dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, różnicę pozyskując 
z Programu „Nasz Dom”, środków własnych oraz kredytów termomodernizacyjnych. Pro-
ces renowacji tego kwartału skupił się na działaniach proekologicznych oraz poprawiających 
jakość życia mieszkańców kamienic. Podjęte działania zmierzały do zmniejszenia zanie-
czyszczeń emitowanych do środowiska (likwidacji pieców gazowych), wykorzystania niekon-
wencjonalnych źródeł energii (użycie kolektorów słonecznych), ograniczenia wykorzystania 
energii (termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej na energooszczędną), 
podwyższenia standardów lokali (wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody bieżącej) oraz po-
prawienia estetyki budynków i otoczenia w wyniku wykonania remontów elewacji fronto-
wych kamienic i zagospodarowania terenu wnętrz kwartału13. Obecnie w kwartale trwają 
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prace nad programem Rewitalizacja „Bliżej przestrzeni 2016–2022”, w ramach których prze-
prowadzono ankietyzację oraz konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej.

Rewitalizacja kwartału nr 23 została przeprowadzona równie kompleksowo, jak w przy-
padku pilotażowego kwartału nr 27. W 2007 r. zainicjowano działania zmierzające do realiza-
cji tej inwestycji. Spółka STBS podjęła współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi kwartału 
nr 23, której owocem było stworzenie partnerskiego projektu Rewitalizacja RAZEM i pozy-
skanie środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ). Prace nad projektem rozpoczęto od opracowa-
nia koncepcji programowo-funkcjonalnej dla całego kwartału, którą prezentowano podczas 
konsultacji społecznych prowadzonych przez STBS od 2010 r. Ważnym elementem tych kon-
sultacji było przedstawienie organizacji całego zamierzenia oraz oferty mieszkań zamiennych. 
W latach 2012–2014 w ramach Rewitalizacja RAZEM zrealizowano 3 projekty STBS: renowa-
cję części wspólnych budynków oficynowych; utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu 
konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR), lokali usługo-
wych oraz zagospodarowanie terenu; rozbudowę i przebudowę oficyn, budowę nowego bu-
dynku, utworzenie mieszkań dla osób starszych i mieszkań chronionych (mieszkania kryzyso-
we i „inkubator”), oraz 7 projektów wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów elewacji 
frontowych, termomodernizacji elewacji tylnych, remontów dachów i bram przejściowych. 
Wnętrza kwartału uporządkowano i wyposażono w zieleń, plac zabaw oraz domki dla kotów, 
budki lęgowe dla ptaków i pojemniki na deszczówkę ustawione przy rynnach14.  

Działania podjęte w kwartale nr 23 są działaniami wyjątkowymi, noszącymi znamiona re-
witalizacji zintegrowanej, uwzględniającej nie tylko poprawę jakości przestrzeni i zabudowy 
kwartału, ale także poprawę jakości życia jego mieszkańców. Wydaje się, że w tej zrewitali-
zowanej przestrzeni udało się wprowadzić w życie koncepcję ”przenikania się” różnych grup 
społecznych, co nie do końca powiodło się w „inicjacyjnym” kwartale nr 27. 

Kwartałami należącym do zasobu drugiej spółki miejskiej TBSP, w których trwają działa-
nia renowacyjne są: kwartał nr 4015 (od 2012 r.) i kwartał nr 39 (od 2015 r.).  Prace w tych 
kwartałach prowadzone są zgodnie ze sprawdzoną formułą wypracowaną przez STBS. 

2.2. MODEL KOMERCYJNY REALIZOWANY POPRZEZ FINANSOWANIE KOMERCYJNE

Do przeprowadzenia rewitalizacji w oparciu o model komercyjny wyznaczono kwartały 
nr 9, 12, 16, 21 i 22. Jako pierwsze poddano rewitalizacji kwartały nr 21, 22 z kamienica-
mi usytuowanymi wzdłuż ul. Bogusława, czyli tzw. kwartały „norweskie”. Proces pozyski-
wania partnera komercyjnego zakończył się w 1993 r. podpisaniem umowy z norweską 
firmą URGN. Jednak umowa ta nie przyniosła spodziewanych rezultatów, wobec czego 
Miasto w 1998 r. utworzyło spółkę STR z drugim udziałowcem, spółką American Retail 
System. W ramach tej współpracy zrealizowano renowację 4 kamienic w kwartale nr 22 
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oraz wybudowano Deptak Bogusława16 rozciągający się wzdłuż ul. Księcia Bogusława X 
pomiędzy kwartałem nr 21 i 22. Konflikt interesów doprowadził do odsprzedania w 1999 r. 
przez Miasto swoich udziałów spółce STR i zastąpienia jej w dalszych działaniach rewi-
talizacyjnych spółką gminną SCR. Do 2008 r. SCR w ramach modelu budżetowego ukoń-
czyło rewitalizację kwartału nr 22, przechodząc do prac rewitalizacyjnych w kwartale nr 
2117. W 2012 r. w momencie ważenia się losów SCR podpisana została umowa wstępna ze 
szwedzką firmą Lorenhill Centrum Development na sprzedaż 6 kamienic w kwartale nr 21. 
Inwestor komercyjny aktualnie prowadzi prace wzdłuż ul. Śląskiej 45–48 i ul. Obrońców 
Stalingradu 12–13. 

2.3. PROGRAMY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

W ramach wspierania działań rewitalizacyjnych wypracowano kilka programów, które 
są adresowane do wspólnot mieszkaniowych i lokatorów. Są to: Program Małych Ulepszeń, 
Program „Nasz Dom” oraz Zielone Podwórka Szczecina zarządzane przez szczeciński ZBiLK. 
Wprowadzony w 1994 r. Program Małych Ulepszeń skierowany jest do najemców lokali ko-
munalnych. W ramach tego programu dofinansowywane są: remonty lokali gminnych w for-
mie budowy toalety, łazienki lub kuchni wraz z wykonaniem instalacji, zmiany ogrzewania 
z tradycyjnego na gazowe, elektryczne lub miejskiej sieci ciepłowniczej. Drugi program re-
alizowany w latach 1998–2009 i adresowany do właścicieli mieszkań miał ich motywować 
do przeprowadzania remontów budynków. Niestety w wyniku wydania orzeczenia przez Na-
czelny Sąd Administracyjny program został zawieszony. 

Ostatni program Zielone Podwórka Szczecina wprowadzony w 2008 r. wspiera finansowo 
rewitalizację podwórek i dziedzińców18.

W 2015 r. wprowadzono kolejny program Zielone Przedogródki Szczecina. W ramach pro-
jektu wspólnoty mieszkaniowe kamienic usytuowanych wzdłuż ulic z historycznymi przed-
gródkami uzyskały dotacje (75%) na ich odtworzenie przy zachowaniu wspólnych standar-
dów estetycznych19. 

3. PODSUMOWANIE

Przykłady rewitalizacji przeprowadzonych w obszarze śródmiejskim Szczecina ukazują 
skalę problemów związanych z ich realizacją. Niestety, w przeciągu 26 lat od momentu za-
inicjowania prac nie zdołano przeprowadzić ich w obrębie całego wyznaczonego obszaru 
obejmującego 56 kwartałów. Jedynie w 3 kwartałach (kwartały nr 22, 23 i 27) ukończono 
rewitalizację, w kolejnych 5 (kwartały nr 21, 33, 36, 39, 40) prace są mocno zaawansowane 
lub zmierzają ku ukończeniu. Suma ta nie jest imponująca, szczególnie gdy przywołamy fakt 
zrealizowania całej śródmiejskiej dzielnicy w przeciągu 30 lat pod koniec XIX w. 
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Rewitalizacja kwartałów niezależnie od obranego modelu działania jest procesem długo-
trwałym. W przypadku modelu budżetowego jest to związane z wieloetapowością procedury 
wypracowanej przez towarzystwa budownictwa mieszkaniowego, w której projekt rewitali-
zacji kwartału poprzedzony jest konsultacjami społecznymi oraz konkursem na opracowanie 
koncepcji przestrzenno-architektonicznej. Elementy te są istotną podbudową w tworzeniu 
partnerstwa ze wspólnotami mieszkaniowymi i w opracowaniu wniosków o dofinansowanie 
zarówno zewnętrzne, jak i krajowe. 

W sytuacji modelu komercyjnego często proces rewitalizacji ulega wydłużeniu w skutek bra-
ku rygoru, jakim jest rozliczanie się w ramach programów unijnych i krajowych oraz konfliktu in-
teresów pomiędzy miastem a prywatnym kapitałem zmierzającym do optymalizowania zysków. 

O ile model budżetowy sprawdził się w warunkach szczecińskich, o tyle model komer-
cyjny dostarcza wielu trudności, zaczynając do pozyskania inwestora komercyjnego poprzez 
ukończenie realizacji w terminie. Ponadto w modelu komercyjnym realizowanym w Szcze-
cinie niestety pominięto aspekt społeczny, który razem z czynnikiem ekonomicznym i prze-
strzennym stanowi niezbędny element przeprowadzenia udanej rewitalizacji. 

Rewitalizacja jest zadaniem publicznym angażującym interesariuszy tego procesu, wśród 
których znaleźć się powinni obok podmiotów publicznych również sami mieszkańcy rewita-
lizowanych obszarów. Najnowsza ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. kładzie duży 
nacisk na partycypację społeczną, która obecnie ma zdecydowanie przewyższać dotychcza-
sowe praktyki związane z konsultacjami społecznymi oraz nakłada obowiązek powołania Ko-
mitetu Rewitalizacji (KR), który w swym gronie zawierać ma miedzy innymi przedstawicieli in-
teresariuszy. W myśl nowej ustawy KR ma stać się rodzajem platformy dialogu mieszkańców 
z organami gminy. Dotychczas prowadzone w Szczecinie konsultacje społeczne w powszech-
nej ocenie miały fasadowy charakter nie przekładając się na wymierny wkład interesariuszy 
w procesach rewitalizacyjnych. Gminny Program Rewitalizacji umożliwi uruchomienie takich 
narzędzi ustawowych jak uchwalenie dla miasta Szczecin miejscowego planu rewitalizacji, 
wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji. Obowiązujący obecnie w Szczecinie Lokalny Program Rewitalizacji odwołuje 
się do już nieaktualnych danych nie respektując założeń obowiązującego od 2015 r. Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Wobec zaistniałych zmian ustawowych może niepokoić fakt koncentracji działań rewi-
talizujących szczecińskie śródmieście jedynie w granicach poszczególnych kwartałów, z po-
minięciem kompleksowego rozwiązania problemów zurbanizowanej przestrzeni dzielnicy. 
Dotyczy to w szczególności braku systemowych rozwiązań odnośnie parkowania (pomimo 
wprowadzenie płatnej strefy parkowania w dzielnicy dostrzec można ogromny problem 
z parkowaniem), udrożnienia ruchu ulicznego oraz gospodarczego rozwoju dzielnicy (prob-
lem z dekomercjalizacją, czyli odpływem z centrum miasta usług i handlu oraz „wyssaniem” 
tego typu usług przez 2 centra handlowo-usługowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedz-
twie śródmiejskiej dzielnicy). 
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Ważnym elementem szczecińskiej rewitalizacji, obok obu modeli współpracy: budżeto-
wego i publicznego,  jest inicjowanie działań lokalnych społeczności w ramach programów 
wspierających prace rewitalizacyjne. Znaczenie tych działań można docenić za sprawą pro-
gramów zmierzających do estetyzacji przestrzeni wnętrz ulicznych, jak modernizacje elewa-
cji i renowacje przedogródków, które szybko przyniosły wymierny efekt w postaci poprawy 
jakości przestrzeni miejskiej. 

Rewitalizację szczecińskiej dzielnicy śródmiejskiej wielokrotnie nagradzano20, a w 2016 r. 
Ministerstwo Rozwoju wskazało jako przykład dobrej praktyki21 i pomimo dostrzegalnych 
mankamentów, należy uznać ją za właściwy, acz powolny krok, w stronę „wydobycia określo-
nej przestrzeni miejskiej, dzielnicy, kwartału z głębokiej, (...) katastrofalnej zapaści”22.
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Il. 1. Kwartał nr 23 po rewitalizacji – skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Królowej 
Jadwigi (fot. I. Kozłowska)

Ill. 1. The Block 23 after the revitalization – the cross streets Bohaterów Getta Warszawskiego with 
Królowej Jadwigi 

Il. 2. Nowe zagospodarowanie wnętrza kwartału nr 23 z placem zabaw i budkami dla kotów  
(fot. I. Kozłowska)

Ill. 2. The new interior development of Block 23 with the playground and the cat’s sheds 
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Il. 3. Deptak Bogusława – widok od strony pl. Zgody (fot. I. Kozłowska)
Ill. 3. Bogusława Prom – the view from the Zgody Square

Il. 4. Wnętrze kwartału nr 22 po rewitalizacji – nowa zabudowa oficynowa kamienic przy ul. Jagiellońskiej 
(fot. I. Kozłowska)
Ill. 4. The interior development of Block 22 after the revitalization – the new buildings of the tenement 
houses on Jagiellońska Street
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Il. 5. Kwartał nr 40 – skrzyżowanie ul. Śląskiej z ul. Więckowskiego (fot. I. Kozłowska)
Ill. 5. The Block 40 – the cross streets Śląska with Więckowskiego 

Il. 6. Wnętrze kwartału nr 40 po rewitalizacji – nowa zabudowa oficynowa kamienic przy ul. Śląskiej 
(fot. I. Kozłowska)

Ill. 6. The interior development of Block 40 after the revitalization – the new buildings of the 
tenement houses on Śląska Street 
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Il. 7. Kwartał nr 21 w trakcie rewitalizacji – widok od ul. Śląskiej (fot. I. Kozłowska)
Ill. 7. The Block 21 during the revitalization – the view from Śląska Street

Il. 8. Aleja Papieża Jana Pawła II – przedogródki po renowacji przeprowadzonej w ramach programu 
Zielone Przedogródki Szczecina (fot. I. Kozłowska)
Ill. 8. Avenue Papież Jan Paweł II – the gardens in front of the tenement houses – the gardens after the 
revitalization carried out within the program Zielone Przedogródki Szczecina
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Niniejsza praca powstała w ramach warsztatów urbanistycznych pt. Bariery-granice-kra-
wędzie, zorganizowanych w roku akademickim 2014/2015 w ramach studiów III stopnia na 
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem zajęć była redefinicja podstawowych 
pojęć teorii kompozycji urbanistycznej, zawartych w tytule warsztatów, w oparciu o opraco-
wanie propozycji projektowej dla jednej z trzech wybranych barier funkcjonalno-kompozy-
cyjnych istniejących w przestrzeni miasta Krakowa.

W pracy skupiono się na omówieniu granicy geograficznej i bariery mentalnej, jaką sta-
nowi rzeka. Wisła, będąca osią ogólnodostępnych terenów zielonych, jest jedną z najbardziej 
identyfikowalnych przestrzeni publicznych i nieodłącznym elementem kształtującym tożsa-
mość miasta. Zielone tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie tkanki urbanistycznej, 
stanowią unikalne w skali europejskiej miejsce rekreacji i wypoczynku. Jak pokazują przy-
kłady z całego świata, odpowiednie zagospodarowanie terenów nadrzecznych i stworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej może w kluczowy sposób poprawić integrację miasta pod 
względem krajobrazowym, komunikacyjnym i kulturowym. Niestety, pomimo wielu pomy-
słów na zagospodarowanie1, bulwary nadal pozostają obszarem zaniedbanym i nieatrakcyj-
nym dla mieszkańców miasta i turystów. Dopiero we wrześniu 2013 roku pojawiły się pierw-
sze uregulowania planistyczne2. Brak inwestycji w tym obszarze skutkuje zaprzepaszczeniem 
możliwości tego zielonego obszaru, który mógłby stanowić wizytówkę miasta i stanowić 
element łączący jego poszczególne części. Rzeka w dalszym ciągu pozostaje krawędzią po-
między zróżnicowanymi dzielnicami miasta oraz trudno przekraczalną barierą, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i w percepcji użytkowników.

Za podstawę opracowania przyjęto teorie Kazimierza Wejcherta i Kevina Lyncha, dotyczą-
ce postrzegania przestrzeni przez człowieka. To, w jaki sposób odbieramy otaczający nasz świat 
i jego elementy, bazuje na obrazie mentalnym, jaki tworzy się w naszej świadomości. Jest to pro-
ces subiektywny, bazujący na odbiorze miejsc, ich powiązań i czynności z nimi związanych. Mapa 
myśli jest zatem swoistą opinią na temat miejsca. Jak wykazał Kevin Lynch w badaniach z lat 50. 
XX wieku3, istnieje pięć głównych kategorii, które stanowią podstawę tego wirtualnego obrazu: 
drogi, rejony, węzły, punkty orientacyjne i granice. W celu stworzenia przestrzeni, która będzie 
atrakcyjna dla użytkownika, należy zapewnić wystarczającą ilość tych składowych i sprawić, aby 
były one czytelne i łatwe do przyswojenia. Dzięki temu mentalna mapa szybko powstanie w świa-
domości odbiorcy, stanie się dla niego znajoma i zwiększy jego poczucie bezpieczeństwa.

Proponowane rozwiązania planistyczne, których głównym celem jest podkreślenie me-
tropolitalnego znaczenia bulwarów, bazują na zwiększeniu dostępności komunikacyjnej, 
aktywizacji rozwoju kulturalnego oraz stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej. Wy-
korzystanie istniejących możliwości krajobrazowych, wraz z położeniem szczególnego na-
cisku na zachowanie niezwykle cennej panoramy miasta i dziedzictwa kulturowego, może 
przyczynić się do stworzenia nadzwyczajnej przestrzeni publicznej, będącej integratorem 
miasta. Należy podkreślić, że przedstawione propozycje nie są szczegółowym rozwiązaniem 
projektowym, ale ideową koncepcją, która ma na celu pobudzenie dyskusji na temat funkcji 
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rzeki we współczesnym mieście. Stworzenie poprawnego merytorycznie projektu dla tego 
obszaru wymagałoby pracy interdyscyplinarnego zespołu, który miałby możliwość przepro-
wadzenia analiz za zakresu wielu dziedzin (administracja, ochrona środowiska, socjologia, 
transport, urbanistyka itd.). Dopiero przy takich podstawach można pokusić się o stworzenie 
projektu zawierającego m.in. wytyczne dla systemu zieleni i nowej zabudowy. Z uwagi na 
skalę obszaru, jaki zajmują Bulwary Wiślane w przestrzeni miasta, niniejsza praca ogranicza 
się do analizy terenu na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do mostu Dębnickiego i propo-
zycji funkcjonalnego połączenia ze sobą Dębników i Zwierzyńca.

Wieś Dębniki została przyłączona do miasta w 1909 roku jako XI dzielnica katastralna. 
Obecnie ten jeden z największych obszarów administracyjnych miasta funkcjonuje jako 
Dzielnica VIII, obejmująca Bodzów, Kostrze, Pychowice, Skotniki, Zakrzówek oraz osiedla: 
Podwawelskie i Ruczaj. Zakres koncepcji został zawężony do obszaru ograniczonego osią Wi-
sły od północy oraz ulicami Generała Bohdana Zielińskiego i Monte Cassino od południa. 
Przeważającą tkanką urbanistyczną tego terenu jest wolno stojąca zabudowa mieszkalna 
jedno- i wielorodzinna. Od strony wschodniej znajduje się jeden węzeł w postaci rynku Dęb-
nickiego, wokół którego zabudowa jest zintensyfikowana w postaci trzy- i czterokondygna-
cyjnych kamienic miejskich. W tym miejscu znajduje się przeważająca część usług, których 
ilość jest niewielka w pozostałej części obszaru. Za tereny o wysokich walorach przyrodni-
czych uznano4 blisko pięciohektarowy park miejski, rozciągający się od ulicy Praskiej do neo-
renesansowego pałacu Lasockich, a także bulwar nadrzeczny na odcinku od wspomnianego 
pałacu do mostu Dębnickiego. Niestety, bulwary są obecnie zaniedbane: brakuje trasy spa-
cerowej, położonej bezpośrednio nad lustrem wody, elementów małej architektury, oświet-
lenia ścieżek pieszo-rowerowych, nie wspominając o innej infrastrukturze.

Zwierzyniec to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych w regionie. Prace archeolo-
giczne ujawniły ślady stałej osady datowanej na okres paleolitu5. Na obszar Dzielnicy VII 
Zwierzyniec składa się kilka historycznych miejscowości: Błonia, Las Wolski, Olszanica, Pół-
wsie Zwierzynieckie, Przegorzały, Wola Justowska, Zwierzyniec, które na przestrzeni lat były 
sukcesywnie przyłączane do miasta Krakowa. Obszar objęty projektem został ograniczony do 
terenu bezpośrednio sąsiadującego z centrum miasta, mieszczącego się między alejami Zyg-
munta Krasińskiego, Marszałka Ferdynanda Focha, ulicą Jacka Malczewskiego oraz rzeką Wi-
słą. Główny typ zabudowy to kamienice śródmiejskie: obiekty mieszkaniowe wielorodzinne 
z usługami zlokalizowanymi w parterze. Trudno wyróżnić jakiekolwiek punkty, które zgodnie 
z definicją Lyncha stanowiłyby węzły. Dwa miejsca – plac Na Stawach i pętla tramwajowa 
przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i ul. Tadeusza Kościuszki – noszą znamiona punktu 
krystalizującego przestrzeń. Wyróżniono6 natomiast jeden obszar o najwyższych walorach 
przyrodniczych, czyli teren zakonu sióstr norbertanek, znajdujący się przy ujściu rzeki Ruda-
wy do Wisły. Obszar nadrzeczny jest częściowo zagospodarowany. Na umocnionym brzegu 
rzeki poprowadzony jest chodnik i ścieżka rowerowa, jednak tylko na odcinku od mostu Dęb-
nickiego do rzeki Rudawy.
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Dzielnice różnią się pod względem funkcjonalnym i formalnym. Zwierzyniec posiada za-
plecze usługowe, którego szczególnie brakuje po drugiej stronie rzeki. Z kolei zielone Dębniki 
są miejscem rekreacji na świeżym powietrzu i oferują tereny do wypoczynku od miejskiego 
zgiełku. Z tych powodów skupiono się na opracowaniu łącznika, który spowoduje wzajemne 
uzupełnienie tych funkcji. W opinii Kazimierza Wejcherta7 granice mogą stanowić jedyne 
w swoim rodzaju miejsce, które w sposób reprezentatywny pokazuje charakter danego re-
jonu. Z uwagi na swoją szerokość pasmo Bulwarów Wiślanych pozwala na uzyskanie pano-
ramicznego widoku na obydwa obszary. Z tego powodu przyjęto założenie o podkreśleniu 
istniejących różnic formalnych i uwypuklenie charakteru dzielnic, co pozytywnie wpłynie na 
dywersyfikację poszczególnych rejonów miasta i wzmocnienie patriotyzmu lokalnego.

Prace nad koncepcją zostały poprzedzone analizami obszaru pod kątem kategorii opra-
cowanych przez Lyncha. Wyróżniono kilka podstawowych problemów, których rozwiązanie 
pozwoli na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni łączącej dwie dzielnice miasta. Pierwszym 
rozpatrywanym elementem są drogi i związana z nimi komunikacja. Zgodnie z definicją dro-
ga stanowi łącznik między określonymi punktami. Nawet pobieżne spojrzenie na obecny 
stan infrastruktury obszaru bulwarów pozwala zauważyć brak ciągłości tras pieszych i ro-
werowych. Bulwar Rodła na lewym brzegu Wisły niespodziewanie urywa się w okolicach 
klasztoru sióstr norbertanek, wymagając od użytkowników cofnięcia się do ulicy Tadeusza 
Kościuszki w celu przeprawy przez Rudawę. Dalsza droga, wiodąca przy ulicy Księcia Józefa, 
jest odseparowana od Wisły wysokim murem. Po tej stronie rzeki znajduje się też ścieżka ro-
werowa, położona nad Rudawą i prowadząca do Balic, która na odcinku od ul. Salwatorskiej 
do al. Marszałka Ferdynanda Focha jest nieutwardzona i pozbawiona innej infrastruktury. 
Z kolei na całej długości prawobrzeżnego bulwaru brakuje ścieżki położonej bezpośrednio 
nad lustrem wody. Z uwagi na brak oświetlenia bulwary wykorzystywane są obecnie tylko 
w ciągu dnia. Kolejnym problemem jest stan mostów. Brakuje najprostszej infrastruktury, ta-
kiej jak schody i rampy, które bezpośrednio łączyłyby poziom mostu z bulwarem. To wpływa 
na wydłużenie drogi, którą trzeba pokonać, aby przedostać się na drugi brzeg. Dodatkowo 
intensywny ruch kołowy sprawia, że mosty są odbierane jako niebezpieczne, a prawie dwu-
kilometrowa odległość między nimi skutecznie zniechęca użytkowników do spaceru.

W odpowiedzi na zauważone problemy opracowano następujące rozwiązania, zwraca-
jąc wyjątkową troskę o zachowanie osi widokowych na najważniejsze elementy panoramy 
miasta: Wzgórze Wawelskie, sylwetę Starego Miasta i klasztor sióstr norbertanek. Uzupeł-
niono wspomniane wcześniej odcinki tras pieszych, dodając także oświetlenie i elementy 
małej architektury. Na odcinku od klasztoru norbertanek do mostu Zwierzynieckiego zapro-
ponowano stworzenie podniesionej promenady, znajdującej się na poziomie ulicy Tadeusza 
Kościuszki, pod którą przewidziano przestrzeń użytkową przeznaczoną na potrzeby policji 
wodnej, WOPR-u i klubu kajakowego. W celu uatrakcyjnienia istniejących przepraw prze-
widziano dodatkowe kładki pieszo-rowerowe przy istniejących mostach, odseparowane od 
ruchu kołowego.
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Kluczowym elementem koncepcji jest projekt nowej kładki dla pieszych i rowerzystów, któ-
ra będzie kulminacyjnym punktem połączenia między dzielnicami. Jej lokalizacja została opra-
cowana na podstawie czterech kryteriów: stopnia powiązania z traktami pieszych, odległością 
do istniejących mostów, stworzenia nowego punktu widokowego oraz zachowania widoku na 
Wzgórze Wawelskie i klasztor norbertanek. Obszar objęty koncepcją stanowi przedpole dla syl-
wety Starego Miasta oraz jest objęty strefą ochrony i kształtowania krajobrazu, dlatego ostat-
nie z podanych kryteriów było elementem o największym znaczeniu. Za najbardziej dogodne 
uznano miejsce znajdujące się na wysokości parku Dębnickiego i klasztoru norbertanek. Dzię-
ki takiej lokalizacji nie tylko nie zakłócono istniejących osi widokowych, ale także otrzymano 
nowy panoramiczny punkt widokowy, który może stanowić atrakcję turystyczną. Co więcej, 
takie umiejscowienie pozwala również na połączenie pasa zieleni rekreacyjnej, ciągnącego się 
z północy na południe (od kopca Kościuszki i rzekę Rudawę do Skał Twardowskiego przez park 
Dębnicki). Koncepcja nie precyzuje jednak formy architektonicznej kładki, która powinna zo-
stać opracowana z dbałością o szczegóły w trosce o zachowanie charakteru miejsca.

W kwestii komunikacji publicznej proponowane jest uzupełnienie sieci tramwajowej 
przez przedłużenie trasy z pętli na Salwatorze, przez most Zwierzyniecki do linii przy ul. Mon-
te Cassino. Pozwoli to na zmniejszenie ruchu kołowego. Sugerowana jest też wymiana ta-
boru kolejowego i torowisk w celu ograniczenia ilości hałasu. Wisła to nie tylko przestrzeń 
krajobrazowa i rekreacyjna, a rzekę należy rozpatrywać również jako drogę wodną. Istniejący 
tramwaj wodny jest traktowany w tej chwili jako atrakcja turystyczna, a nie transport miej-
ski. Ma na to wpływ nieregularny rozkład jazdy, wysoki koszt biletów i długi czas podróży. 
Dodatkowo przystanki zlokalizowane są w bardzo dużych odległościach od siebie, co jest 
bardzo widoczne pomiędzy Salwatorem i Kolejowym Klubem Wodnym 1929 oraz mostem 
Dębnickim i Kazimierzem. Założono uzupełnienie sieci o cztery nowe przystanki: na prawym 
brzegu przy moście Zwierzynieckim i parku Dębnickim, a na lewym przy skrzyżowaniu ul. 
Białe Wzgórze z ul. Księcia Józefa oraz przy zakolu Wisły pod Wawelem. Pozwoli to na stwo-
rzenie nowych tras, zarówno turystycznych (wolnych, obsługiwanych jednostkami zabytko-
wymi), jak i miejskich (szybkich, opartych o nowoczesny tabor rzeczny). Dzięki temu komu-
nikacja drogą wodną zostanie zintensyfikowana, odciążając komunikację kołową. Ważnym 
aspektem jest stworzenie atrakcyjnych przystanków w postaci nowej kubatury, pozwalającej 
na zmieszczenie funkcji towarzyszących, takich jak mała gastronomia, punkty informacji tu-
rystycznej, toalety czy pomieszczenia dla służb porządkowych.

Zdaniem Kazimierza Wejcherta8 obszary graniczne pozwalają na spojrzenie na rejony 
w ich pełnej okazałości. Niestety, obecny stan zabudowy po obu stronach rzeki pozostawia 
wiele do życzenia. Wyjątkowo mało atrakcyjna jest tkanka urbanistyczno-architektoniczna 
na lewym brzegu Wisły: budynki sąsiadujące z bulwarem to przede wszystkim obiekty zaple-
cza, odcięte od rzeki wysokim murem. Brakuje przestrzeni publicznych otwartych na ciąg pie-
szy bulwarów i funkcji, które przyciągnęłyby użytkowników. Na terenie Dębników przeważa 
natomiast wolno stojąca zabudowa jedno- i wielorodzinna pełniąca funkcje mieszkaniowe.
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W koncepcji założono podkreślenie specyficznego charakteru dzielnic, ich zespołów urba-
nistycznych i formy architektonicznej. Z uwagi na istniejącą strukturę urbanistyczną na ob-
szarze lewego brzegu rzeki podjęto decyzję o uzupełnieniu śródmiejskiej zabudowy, zacho-
wując charakter i gabaryty istniejącej architektury. Wyjątkowo ważne jest stworzenie nowych 
przestrzeni publicznych z usługami komercyjnymi zlokalizowanymi w parterze i otwartymi na 
ciąg bulwarów nadrzecznych. W połączeniu z podniesionym bulwarem stworzy to pierwszy 
fragment nabrzeża miejskiego, który stanie się wizytówką miasta Krakowa od strony rzeki. 
Przewidziano także miejsce na infrastrukturę związaną z żeglugą, czyli pomosty i urządzenia 
do cumowania, które pozwolą na ożywienie turystyki i rekreacji. Na obszarze Dębników za-
proponowano natomiast uwypuklenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymanie 
istniejących parków miejskich, skwerów i alei wymaga opracowania planu jasno określającego 
granice obszarów przeznaczonych do zabudowy i zapobiegającego chaotycznej rozbudowie.

Następnym rozpatrywanym elementem są węzły oraz ich wzajemne połączenia. Brak 
punktów krystalizujących przestrzeń urbanistyczną negatywnie wpływa na odbiór mia-
sta i tworzenie mapy poznawczej. Na obszarze objętym projektem tylko rynek Dębnicki 
spełnia kryteria takiego punku. Wyróżniono natomiast dwie inne lokalizacje, które można 
przekształcić w węzły: plac Na Stawach i pętla tramwajowa przy ul. Tadeusza Kościuszki. 
Założono połączenie tych trzech punktów przez wiele otwartych przestrzeni publicznych, 
ujednoliconych formalnie przez rysunek posadzki, zagospodarowanie zieleni i elementy ma-
łej architektury. Ograniczono też ruch kołowy na tym obszarze, jednocześnie zapewniając 
dostęp do sieci komunikacji miejskiej. Ostatecznie zaproponowano obiekty, które mogą sta-
nowić lokalne dominanty: kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela przy nowej kładce 
pieszo-rowerowej, pałac Lasockich w parku Dębnickim oraz Dworek Łowczego z przedpolem 
w postaci ulicy Jaskółczej i terenów klubu sportowego AZS-AWF, przekształconych w plac 
o charakterze miejskim.

Chociaż dolina Wisły na terenie miasta Krakowa to obszar silnie przekształcony przez 
człowieka, bulwary stanowią ważny element środowiska przyrodniczego. Na przestrze-
ni wieków dokonano zmiany naturalnego biegu rzeki, wybudowano stopnie wodne (tzw. 
Kaskada Górnej Wisły) i osuszono okoliczne bagna. Pomimo wielu zmian środowiska na-
turalnego obszar Bulwarów Wiślanych został w całości uznany za cenny przyrodniczo9. Jest 
on ważnym elementem dla poprawy warunków klimatycznych miasta10, ponieważ stanowi 
jego korytarz przewietrzający. Przede wszystkim wartościowy jest prawy brzeg rzeki, który 
z uwagi na niewielki poziom zurbanizowania pozostaje w równowadze przyrodniczej. Tutaj, 
w oparciu o istniejące tereny zielone, zaproponowano ogólnodostępne przestrzenie publicz-
ne, takie jak parki spacerowe, ścieżki rowerowe, sportowe urządzenia terenowe. Ciekawą 
możliwością jest też stworzenie parku dydaktycznego i otwartego muzeum rzeźby na otwar-
tym powietrzu. Należy mieć na uwadze, że bardziej intensywna ingerencja mogą naruszyć 
istniejącą równowagę ekologiczną.
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Granice dzielące poszczególne obszary miejskie nie muszą stanowić fizycznych i men-
talnych barier. Nowe atrakcyjne przestrzenie publiczne na obszarze Bulwarów Wiślanych 
pozwolą na rozwój kulturalny i zapewnią miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu, co 
stanowi bardzo atrakcyjną szanse dla rozwoju miasta. Zmiany proponowane w niniejszym 
projekcie wpływają na polepszenie warunków życia mieszkańców. Rewaloryzacja terenów 
nadwiślańskich pozwala nie tylko na stworzenie wizytówki miasta od strony rzeki, ale umożli-
wi integrację poszczególnych dzielnic pod względem krajobrazowym, komunikacyjnym i kul-
turowym. Dzięki temu istniejąca obecnie bariera stanie się elementem scalającym miasto.
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1. „ARTYSTYCZNY” KIERUNEK NA „ŚCISŁEJ” UCZELNI

Mija 10 lat, odkąd na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy kształ-
cącym studentów na kierunkach ścisłych, technicznych i rolniczych, w ramach Wydziału In-
żynierii Mechanicznej rozpoczął działalność Zakład Wzornictwa1. Idea stworzenia kierunku 
studiów Wzornictwo w strukturze wydziału o tak silnie zdefiniowanym inżynierskim profilu 
okazała się, jak pokazały kolejne lata, strzałem w dziesiątkę. Połączenie artystycznego, krea-
tywnego warsztatu z wiedzą techniczną, dostępem do technologii, praktyczną możliwością 
weryfikowania projektów, wreszcie dodatkowa baza przedmiotów technicznych, z jakimi 
muszą się zmierzyć studiujący w Bydgoszczy przyszli designerzy – to wszystko pozwoliło my-
śleć o praktycznym wykorzystaniu potencjału tego kierunku2. Autorka prowadzi pracownię 
Kształtowania Przestrzeni na kierunku Wzornictwo, dlatego skupi się w swojej prezentacji na 
współpracy uczelni, miasta i biznesu w zakresie działań w przestrzeni publicznej.

Kształcenie przyszłych projektantów w oparciu o praktyczne wykorzystanie nabywa-
nych podczas studiów umiejętności stało się warunkiem sine qua non. Przyjęto założenie, 
że student tylko w realnych warunkach zdoła poznać zarówno wszystkie oczekiwania, jak 
i ograniczenia, które wiążą się z realizacją zadania projektowego. Pierwszym zadaniem 
projektowym, z którym przyszło się zmierzyć młodym designerom, była koncepcja pły-
ty Starego Rynku w Bydgoszczy. Bardzo trudny, wręcz kontrowersyjny temat obarczony 
długą historią. Przestrzeń rynku pozbawiona pierzei zachodniej, ze zburzonym kościołem 
jezuitów, okaleczona zarówno przez hitlerowców, jak i później przez komunistyczne „zdob-
nictwo”, była tematem wielu dyskusji, opracowań i konkursów architektonicznych3. Do 
dziś nie podjęto ostatecznej decyzji co do wyglądu rynku i losów pierzei. Ważne jednak 
było, by dać młodym ludziom możliwość w miarę swobodnego wypowiedzenia się na te-
mat tego miejsca, uwzględniającego również oczekiwania użytkowników przestrzeni. Tu 
skorzystano z doświadczeń think tank Project for Public Spaces4.Uwzględnienie aspektu 
społecznego stało się dodatkowym walorem powstających opracowań. Świadomość od-
bioru przestrzeni przez jej użytkowników, projektowanie behawioralne5 znalazła tu po raz 
pierwszy swoje zastosowanie.

Projekty studenckie zostały zaprezentowane na spotkaniu z udziałem Prezydenta Miasta 
oraz wielu decyzyjnych urzędników. Podkreślono świeżość spojrzenia młodych ludzi, a jed-
nocześnie chęć stworzenia miejsca przyjaznego, żyjącego, akceptowanego, a nie jedynie pra-
widłowo zaprojektowanego. Naturalną pokusą dla urzędników była możliwość bezpłatnego 
skorzystania z potencjału młodych głów. Dla studentów – pozytywny odbiór ich pracy stał 
się dodatkowym (oprócz zaliczenia semestru) bodźcem aktywizującym. Temat Rynku zakoń-
czył się nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta oraz zaproponowaniem odbycia 
praktyk w profesjonalnym biurze projektowym.

Te walory sporządzonych koncepcji stały się bezpośrednim powodem do podjęcia ściślej-
szej współpracy w miastem. 
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24 kwietnia 2014 roku nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego między Urzędem Miasta 
Bydgoszczy a Zakładem Wzornictwa, który zapoczątkował bardziej systemowe kontakty. Wy-
daje się dziwne, że dopiero po siedmiu latach istnienia kierunku Wzornictwo nawiązano taką 
współpracę. Trzeba jednak dodać, że zaistnienie w świadomości urzędników, a następnie 
firm i wszelkich podmiotów stanowiących potencjalnych partnerów jest procesem, który 
trwa, któremu nie sprzyja kojarzenie Wzornictwa z uczelnią inną niż artystyczna. Należało 
podkreślać walor technicznego „osadzenia” kierunku.

2. WSPÓŁPRACA Z MIASTEM 

25 czerwca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady do Spraw Estetyki Bydgoszczy 
powołanej przez Prezydenta Miasta6. Ciało pracujące jest całkowicie społeczne, w jego skład 
wchodzą osoby różnych profesji – architekci, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, pla-
stycy i społecznicy. Zadaniem Rady jest kreowanie i poprawianie estetyki miasta. Rada bar-
dzo szybko nawiązała kontakt z Zakładem Wzornictwa, widząc niemałe możliwości włącze-
nia studentów do przygotowywania opracowań projektowych dla Bydgoszczy. Autorka jest 
również członkiem Rady – można więc było mieć ścisły kontakt i na bieżąco określać zakres 
działań. Jedną z pierwszych korzyści wynikających z tych kontaktów jest odbywanie przez 
studentów Wzornictwa stażów w Biurze Plastyka Miejskiego. 

Plastyk miejski przy wsparciu Rady zainicjował ideę zaprojektowana wzoru bydgoskiej 
ławki miejskiej, a zadanie zostało przekierowane na Zakład Wzornictwa. Efektem pracy było 
47 projektów designerskich ławek miejskich dedykowanych różnym lokalizacjom, dla róż-
nych kontekstów. Propozycje studentów zostały przedstawione do oceny Rady, która nagro-
dziła 3 najlepsze. Na publiczną prezentację projektów, która odbyła się w Galerii Miejskiej 
BWA z udziałem Prezydenta Miasta, zaproszono przedstawicieli lokalnego biznesu. Zgłoszo-
no pierwsze deklaracje sfinansowania wykonania nagrodzonych obiektów. Pierwszą ławkę 
ustawiono przy budynku opery, jej realizację w 2016 roku zawdzięczamy Fundacji Take Care7. 
W tym samym roku na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej została „odsłonięta” kolejna designer-
ska ławka – tym razem sfinansowana przez jedną z firm ubezpieczeniowych. Trzeba zwrócić 
uwagę na fakt, że te jednostkowe działania miały niemałe znaczenie promocyjne. Bydgoskie 
Wzornictwo zaczęło coraz bardziej „wrastać” w świadomość lokalnych przedsiębiorców. Ak-
tualnie jest realizowany kolejny nagrodzony przez Radę projekt- tym razem ławka stanie się 
wiatą przystankową w prestiżowej lokalizacji przy Placu Teatralnym. Sponsorem zaś będzie 
firma Tyco Electronics.

Z inicjatywy Rady do Spraw Estetyki studenci Wzornictwa opracowali kilka koncepcji za-
gospodarowania Placu Kościeleckich, skupiając się oczywiście w głównej mierze na meblach 
miejskich. Projekty zostaną wykorzystane w opracowaniu dokumentacji technicznej, a auto-
rzy będą włączeni do wybranej pracowni projektowej. 
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Podobnie stało się z innymi zadaniami, które w ramach przedmiotu kształtowanie prze-
strzeni – były realizowane przez studentów Wzornictwa. Kolejno – elewacja tzw. Galeriowca, 
dojazdy na Wyspę Młyńską, aranżacja ulicy Długiej i Zaułek, projekty kiosku bydgoskiego, 
mobilnych straganów, info-punktów, a nawet bydgoska księga standardów wzorów – to tylko 
niektóre tematy realizowane jako zadania semestralne, które mają bezpośrednie przełoże-
nie na ich realizację. Koordynatorem jest tu bez wątpienia miejski plastyk, który często jako 
pierwszy informuje zainteresowane podmioty o posiadanych projektach i możliwościach 
ich wykorzystania8.Ścisła współpraca z Radą do Spraw Estetyki daje studentom Wzornictwa 
szerokie możliwości dostępu do tematów projektowych będących w gestii Miasta. Studenci, 
przygotowując projekty dedykowane określonej przestrzeni, zyskują podwójnie – z większym 
zaangażowaniem podchodzą do swych zadań – zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko się 
uczą, ale i mogą uczestniczyć w kolejnych etapach realizacyjnych, czasem także wiążąc się 
już zawodowo z firmami realizującymi ich pomysły. Istotnym pozostaje fakt posiadania przez 
kierunek Wzornictwo technicznego zaplecza, wynikającego z przynależności do Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej. Studenckie projekty są także weryfikowane pod kątem możliwości 
ich wykonania, kwestii wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, technologicznych, nierzadko 
korzysta się z prototypowania. Rozbudowane zaplecze maszynowe daje takie możliwości.

3. PROJEKTY DLA STAREGO FORDONU

Stary Fordon to obecnie dzielnica Bydgoszczy, a pierwotnie samodzielne miastecz-
ko przyłączone w 1973 roku do Bydgoszczy dla pozyskania przestrzeni pod budownictwo 
mieszkaniowe jak również budowę obecnego Uniwersytetu (dawniej Akademia Techniczno-
-Rolnicza)9. Pozostałe po dawnym, niewiele młodszym od Bydgoszczy miasteczku: zabudo-
wa stanowiąca przykład ciekawej małomiasteczkowej architektury z zachowaną synagogą, 
kościołem ewangelickim, katolickim, sąsiadująca z nią Wisła – stały się w ostatnim czasie 
tematem zainteresowania gospodarzy Miasta, również za sprawą programów rewitalizacji 
oraz dzięki ogromnej aktywności lokalnej społeczności.

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu wybrano dwie loka-
lizacje wymagające najpilniejszej interwencji i studenci Wzornictwa rozpoczęli etap opraco-
wywania koncepcji zagospodarowania Rynku oraz tzw. Hafy, czyli storofordońskiego portu. 
Założeniem prowadzącego zadanie semestralne było nie tylko wprowadzenie studentów 
w kolejną istniejącą przestrzeń i zmierzenie się z oczekiwaniami użytkowników, ale również 
w ślad za tym – możliwość realizacji w szerszym niż dotąd zakresie. Pierwotny udział miasta 
polegał na wsparciu ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, udostępnieniu mapy 3D 
i wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych. SMSF w kolei stanowiło głos mieszkań-
ców, a więc użytkowników przestrzeni, którzy na podstawie wcześniejszych wywiadów do-
kładnie potrafili określić swoje oczekiwania. 
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Powstało 8 projektów – 4 dla rynku i 4 dla portu. Były one najpierw pokazywane na spotkaniu 
z mieszkańcami Starego Fordonu10 – tam studenci sami opowiadali o założeniach projektowych, 
wskazywali najważniejsze cechy i atuty swoich pomysłów, ćwicząc przy okazji tak ważną umiejęt-
ność publicznej prezentacji. Projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem i akceptacją, stąd 
kolejna prezentacja nastąpiła już w Urzędzie Miasta, gdzie autorzy projektów omówili ich zawar-
tość przed Prezydentem i Wiceprezydentem Miasta odpowiedzialnym za rewitalizację. Obecni 
byli również przedstawiciele SMSF. Na spotkaniu zapadła decyzja by Miasto ogłosiło przetarg 
na wybór pracowni projektowej, która wykona część techniczną w oparciu o zakres określony 
wspólnie ze stowarzyszeniem i autorami wybranych przez mieszkańców najlepszych projektów. 
Ich autorzy ze wszystkimi konsekwencjami formalnymi wejdą w skład zespołu opracowującego 
projekt techniczny. Wybór i przystąpienie do opracowania nastąpi do końca 2017.

4. DALSZY ROZWÓJ 

Aktywność studentów Wzornictwa i ich zmierzanie się z konkretnymi zadaniami projektowy-
mi, których skala rośnie, a możliwości realizacji również są coraz większe – stały się przyczynkiem 
do rozważań na temat powiązania formalnego tej aktywności z interesami Uczelni. UTP posiada 
co prawda jednostkę wyspecjalizowaną w prowadzeniu zewnętrznych projektów, ale są one de-
dykowane konkretnym projektom najczęściej zlecanym w ramach programów unijnych, marszał-
kowskich, wspieranych grantami, międzywydziałowych, a więc takich, których skala jest zupełnie 
inna11. Okazało się jednak, że sytuacja pojedynczego autora, jednocześnie twórcy, działającego 
przy wsparciu Uczelni – nie jest rozwiązana. Wynika to także z technicznego charakteru uczelni.

Obecnie opracowywane są założenia, które określą wewnętrzne zasady udziału w pra-
wach autorskich i wynikających z nich zysków. Uczelnia zabezpiecza interesy autorów pro-
jektów, prowadzi procedury patentowe i zastrzegające wzory, sama gwarantując udziały 
w ewentualnych zyskach w określonych w umowie proporcjach.

Potencjał studentów Wzornictwa jest dostrzegany przez inne firmy, które organizują dla nich 
konkursy, często gwarantując realizację – np: Loft Decora – producent mebli, Optiguard – produ-
cent standów, Folkstar i inne. Kilkuletnią tradycję ma współpraca z bydgoską PESĄ – która najzdol-
niejszym studentom organizuje staże, nagradza najlepsze dyplomy i zatrudnia absolwentów. 

Dotychczasowe doświadczenia i rosnące zainteresowanie potencjałem studentów po-
zwoliło myśleć o przekształceniu studiów w dualne – z wyraźnym rozgraniczeniem między 
zajęciami teoretycznymi, a praktycznymi. Pierwszym jednak krokiem była zmiana w 2016 
roku studiów licencjackich na inżynierskie i jeszcze większe wzmocnienie bloku przedmio-
tów technicznych. Od 2017 roku sukcesywnie zwiększa się liczbę godzin „praktycznych” dla 
studentów Wzornictwa, a od 2018 dualność studiów będzie już faktem. Organizacja takich 
studiów wymaga naturalnie przygotowania zaplecza w postaci właściwych zakładów i firm, 
które zechcą związać się z uczelnią. Jednym z podmiotów będzie PESA, a także Bydgoska 



144 P R Z E S T R Z E Ń  –  U R B A N I S T Y K A  –  A R C H I T E K T U R A

Fabryka Mebli. Prowadzone są rozmowy z agencjami reklamowymi, a także firmami zajmu-
jącymi się produkcją z tworzyw sztucznych – to wiodące branże na bydgoskim rynku. Będzie 
to pierwszy tego typu kierunek studiów w Bydgoszczy.

Współpraca z miastem i z przemysłem to proces – budowanie świadomości potencjal-
nych odbiorców, szukanie możliwości pokazania swych dokonań i umiejętności, przy jedno-
czesnym rozwijaniu zaplecza technicznego i poszerzaniu własnego potencjału. 

3 marca 2017 roku odbyła się na UTP pierwsza duża prezentacja studenckich projektów 
i realizacji skierowanych dla przestrzeni miasta i wszelkich podmiotów zewnętrznych pod 
nazwą Young4Design12. Udział wzięli w niej zarówno przedstawiciele firm, producentów, 
urzędów, jak i organizacji pracodawców. Wykładowcy zapoznali gości z dotychczasowymi 
dokonaniami studentów, a także świeżych absolwentów Wzornictwa. Również oni sami po-
kazali swoje najnowsze projekty, które zostały wybrane do realizacji.

Young4Design w założeniu ma stać się cykliczną imprezą targowo-konferencyjną, w ra-
mach której będzie się szukać i łączyć projektantów z producentami. Stworzenie platformy 
do współpracy wydaje się na obecnym etapie wręcz niezbędne.

18 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Ochrony Zabytków spotkali się przedstawiciele rządu, samorządów i środowisk 
konserwatorskich. Zwrócono uwagę na znaczenie Ustawy Krajobrazowej i lokalne możliwo-
ści jej realizacji. Szczególnie mocno podkreślano konieczność reinterpretacji często zdegra-
dowanych przestrzeni przy użyciu świadomie dobieranych narzędzi min. mebli miejskich, 
elementów dekoracyjnych, grafiki materiałów13. Bardzo dobitnie podkreślono doświadcze-
nia i znaczenie Rady do Spraw Estetyki i współpracę Miasta z Uniwersytetem Technologicz-
no-Przyrodniczym, a w szczególności z Wzornictwem. 

5. PODSUMOWANIE

Tak od pierwszych tematów koncepcyjnych dotyczących przestrzeni Bydgoszczy udało 
się przejść do programowej współpracy opartej o ścisły kontakt z Radą do Spraw Estetyki, 
realizacji konkretnych projektów, modyfikowania profilu studiów, wreszcie zbudowania plat-
formy kontaktowej, jaką jest Young4Design. 

Wyższa uczelnia techniczna, której pozycja nie bazuje na tradycji, prestiżu i ogromnym 
dorobku naukowym, może szukać swojej szansy rozwoju w oparciu o lokalny biznes i współ-
pracę z Miastem; z pożytkiem dla wszystkich stron.

Konsekwencja w działaniu i wyraźnie określony kierunek w połączeniu z założeniem, że 
na efekty trzeba poczekać, wypracowując je na początku w oparciu o aktywność, która nie 
od razu przyniesie materialne korzyści – to pierwszy etap procesu zmierzającego do zbudo-
wania synergicznego związku podmiotów. Utylitarna dydaktyka stanowi ważne narzędzie 
w budowaniu coraz silniejszych powiązań pomiędzy uczelnią, miastem i biznesem.
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Il. 1. A. Bożek, K. Kulik, Projekt płyty Starego Rynku (materiały autorki)
Ill. 1. A. Bożek, K. Kulik, Stary Rynek’s plate design 

Il. 2. Ring, proj. A. Cichosz (realizacja 2016), Tram Bench, proj. M. Walczak, w trakcie realizacji, 
(materiały autorki)

Ill. 2. Ring, proj. A. Cichosz (produced in 2016), Tram Bench, proj. M. Walczak, work in progress 
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Il. 4. Katalog Young4Design 2017 – fragment (materiały autorki)
Ill. 4. Katalog Young4Design 2017 – part

Il. 3. Stary Fordon – projekty studenckie 2016 (materiały autorki)
Ill. 3. Stary Fordon – student’s projects 2016 
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1. WPROWADZENIE

Kataliza znana jako zjawisko przyspieszania reakcji chemicznej znalazła zastosowanie 
również w nazewnictwie związanym z kształtowaniem przestrzeni, z działaniami mającymi 
na celu szybkie i zdecydowane przekształcanie i podnoszenie jakości obszarów zurbanizo-
wanych. Jej odpowiednikiem, który nazwę wywodzi z naturalnych metod leczenia, jest aku-
punktura urbanistyczna – działanie celowane, dotyczące obszaru lub problemu, pozwalające 
pobudzić reakcję w postaci poprawy funkcjonowania podupadającego obszaru lub całego 
miasta. Obie metody służą temu samemu celowi. Można spekulować, iż kataliza odnosi się 
do zastosowanego środka – obiektu/inwestycji, a akupunktura mówi o miejscu i metodzie – 
działaniu punktowym z racji wyboru jednego miejsca lub jednego problemu. 

2. SPEKTAKULARNE PRZYKŁADY AKUPUNKTURY URBANISTYCZNEJ

2.1. PARYŻ

Odnosząc się do obowiązującej ustawy o rewitalizacji, trzeba podkreślić, że wszelkie dzia-
łania przyspieszające, pobudzające rozwój miejsc i obszarów zdegradowanych wydają się 
godne uwagi, zwłaszcza, że istnieją dowody na ich skuteczność. Najbardziej znanym przy-
kładem jest z pewnością dzielnica La Défense w Paryżu, koncepcja stworzenia w Paryżu cen-
trum o charakterze handlowo-biurowym, rozwinięta w latach 50. XX wieku. Nowa dzielnica 
biznesowa miała dowartościować nieco zaniedbany obszar Paryża i jednocześnie poprzez 
„nanizanie” jej na historyczną oś  Luwr–Plac de la Concorde–Champs-Elysees–Plac Charlesa 
de Gaulle’a z Łukiem triumfalnym, pokazać, że w budowie struktury miasta zachowano cią-
głość. Nawiązano do wielkiej, francuskiej tradycji komponowania miasta. Nowy obszar i jego 
szklana architektura nie zyskały aprobaty paryżan. Jednak z upływem czasu początkowy 
opór słabł, aż w końcu w miarę dodawania do obszaru funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej 
stał się on atrakcyjnym terenem i wpisał na stałe w strukturę miasta, niewątpliwie spełniając 
swoją rolę i aktywizując ten obszar Paryża. Cechy charakterystyczne obecnego stanu to roz-
maitość form i funkcji, a przede wszystkim ikona architektury w postaci widocznego z daleka 
Grande Arche de la Defense. 

Będąc niewątpliwie efektem decyzji politycznej, dzielnica stała się wartościowym frag-
mentem miasta dzięki temu, że władze właściwie rozumiały rolę urbanistyki i architektury 
w życiu miasta i jego mieszkańców. Z pewnością nowa struktura miejska jest przykładem 
akupunktury urbanistycznej – obszarowej, oddziałującej w skali całego miasta. 
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2.2. BILBAO

Podobny zasięg wpływu osiągnięto w Bilbao. W latach 90. XX wieku lokalne władze przy-
gotowały program ożywienia gospodarki i życia społecznego m.in. poprzez rewitalizację mia-
sta. Była zaplanowana z rozmachem i wizją. Zaproponowano nową stację kolei i metra (au-
tor: sir Norman Foster), nowe centrum konferencyjne (Federico Soriano), nowy port lotniczy 
i wiszący most dla pieszych (Santiago Calatrava). Spośród tych wielu planowanych działań 
i obiektów przede wszystkim jedno, Muzeum im. Guggenheima, stało się symbolem udanej 
akupunktury typu architektonicznego – punktowego. Muzeum powstało dzięki decyzji władz 
baskijskich i zaangażowaniu prywatnej instytucji – Fundacji Guggenheima. Koszt projektu 
i realizacji pokryto ze środków państwowych i lokalnych. Budowa Muzeum im. Guggengei-
ma, projektu Franka Gehry’ego, wywołała zjawisko określane jako efekt Bilbao. Stosunkowe 
niezbyt duże miasto (ok. 350 tys. mieszkańców w okresie powstawania Muzeum) stało się 
celem podróży ludzi, którzy z różnych względów chcieli zobaczyć obiekt, okrzyknięty ikoną 
architektury światowej. W rok po otwarciu muzeum odwiedziło 1 milion 300 tysięcy gości1. 
Niewątpliwie Muzeum jest przykładem niezwykle skutecznego zastosowania akupunktury 
architektonicznej, wyraźnie efektem oddziaływania „star architekta”. 

2.3. KURYTYBA

Od jakiegoś czasu mówi się o schyłku ery „star architektów”. Silne akcentowanie aspek-
tów społecznych w procesach przekształcania miast powoduje, że coraz częściej wymienia-
my raczej procesy i działania może mniej widowiskowe, a bardziej nakierowane na zmiany 
w funkcjonowaniu całych struktur miejskich. Z pewnością za takie uchodzi eksperyment 
komunikacyjny w Kurytybie. Twórca tego eksperymentu, burmistrz Kurytyby, Jaime Lerner, 
swoją książkę opisującą tę i szereg podobnych inwestycji, zatytułował URBAN ACUPUNCTU-
RE, z podtytułem: Celebrating Pinpricks of Change that Enrich City Life2.

Jaime Lerner urodził się w Kurytybie w 1937 roku, w rodzinie polskich emigrantów. Ukoń-
czył architekturę na Uniwersytecie Federalnym stanu Paraná w 1964 roku, a już rok później 
współtworzył Instytut Planowania Miejskiego w Kurytybie. Był przez wiele lat burmistrzem 
Kurytyby, a kiedy zaczynał pierwszą kadencję miał 33 lata3. Dzięki szeregu decyzji i inicjatyw, 
często o charakterze społecznym, pisze się przy jego nazwisku: architekt, urbanista i polityk, 
jeden z pionierów zrównoważonego rozwoju w urbanistyce i politykach miejskich. Otrzy-
mał wiele nagród, w 2010 roku magazynie „TIME” uznano go za jednego z 25 najbardziej 
wpływowych myślicieli na świecie.

Charakterystyczną cechą Kurytyby liczącej ok. 2 miliony mieszkańców jest wspomniany 
system komunikacji miejskiej zwany BRT – Bus Rapid Transport, wprowadzony przez Jaime 
Lernera. Sukces wprowadzenia efektywnego i akceptowanego przez mieszkańców systemu 
komunikacji publicznej był możliwy dzięki konsekwentnej, wieloletniej pracy zapoczątkowanej 
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sporządzeniem Master Planu zatwierdzonego w 1966 roku. W 1974 roku uznano, iż w Kury-
tybie najważniejszym środkiem transportu publicznego będzie system autobusowy, ukształ-
towany podobnie do systemu metra. Koszt budowy systemu stanowił 5% porównywalnego 
systemu metra. Przy realizacji inwestycji zastosowano szereg interesujących rozwiązań, łączą-
cych miejski system z własnością prywatną. System zyskał powszechną akceptację. 75% prze-
jazdów do pracy lub szkoły w ciągu zwykłego dnia roboczego odbywa się autobusami pomimo 
tego, że miasto zajmuje drugie miejsce pod względem wskaźnika motoryzacji w Brazylii4.

Działalność burmistrza Kurytyby pokazuje bardzo wyraźnie nierozerwalne związki plano-
wania przestrzennego i projektowania urbanistycznego z polityką szeroko pojętą. Wcześniej 
wymienione przykłady akupunktury (La Defense i Muzeum im. Guggenheima) również były 
efektem przekonania i decyzji polityków. Dotyczy to nie tylko dużych i spektakularnych dzia-
łań czy inwestycji. Wpływ światłych władz samorządowych na poprawę jakości życia miesz-
kańców miast i gmin może być i jest widoczna również w mniejszej skali. I znów przykład 
Jaime Lernera, który w 1972 roku, czyli na początku swojego urzędowania na stanowisku 
burmistrza, zdecydował o przeznaczeniu jednej z ulic wyłącznie dla pieszych, wyznając zasa-
dę: „Chcesz pomóc środowisku? Rzadziej korzystaj z samochodu”. Ulicę zmienił w pasaż dla 
pieszych w 72 godziny. Kiedy jeden z klubów samochodowych w proteście przeciw decyzji 
burmistrza zamierzał przejechać samochodami zamykaną ulicą, Lerner wyłożył ją papierem 
i zaprosił dzieci, by zaczęły na nim malować.

3. NOWY SĄCZ 

Interesujące przykłady rozwiązań, które mogłyby działać podobnie jak wyżej omówione, 
w nieco mniejszej skali, można znaleźć w projektach studenckich, wykonanych na zamówie-
nie miejskich władz, na przykład dla miasta Nowego Sącza. Wielowiekowy rozwój tego miasta 
pomiędzy wzgórzem zamkowym i dworcem PKP, po przekroczeniu rzek Dunajca i Kamienicy 
został zdominowany przez nowe obszary rozwijające się w kierunkach prostopadłych. Dla za-
chowania tradycji miejsca i ożywienia historycznej osi miasta konieczne są nowe inwestycje 
i nowatorskie podejście do przekształcenia istniejących układów. Nowe działania wymagają 
szerokiej dyskusji, w której udział biorą władze miasta, mieszkańcy, naukowcy i praktycy. 

3.1. KONCEPCJA OŻYWIENIA STARÓWKI W NOWYM SĄCZU 

W jednoetapowym konkursie na wykonanie „Założeń programowych rewitalizacji i kon-
cepcji urbanistycznej Śródmieścia Nowego Sącza” zorganizowanym przez Miasto Nowy Sącz 
w 2003 roku, drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) otrzymali autorzy: W. Król, M. Król, 
K. Kochański, A .Lorek M. Motak (ochrona dziedzictwa), G. Schneider-Skalska (jakość środo-
wiska miejskiego i struktur mieszkaniowych), W. Wicher (systemy komunikacji)5.
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Praca dotyczyła ożywienia obszaru Starego Miasta w Nowym Sączu poprzez zapropono-
wanie aktywizującego programu dla turystów i mieszkańców oraz koncepcję przekształceń 
przestrzennych i działań społeczno-edukacyjnych. Zbadano strukturę przestrzenną i włas-
nościową, a także socjologiczną i demograficzną populacji stałych mieszkańców. Określono 
skalę istniejących wnętrz urbanistycznych i zaproponowano przekształcenia zmierzające do 
wprowadzenia do wnętrz elementów zieleni, aby poprawić kontakt mieszkańców z naturą 
oraz, aby za pomocą tych elementów dokonać tam gdzie to konieczne podziału na prze-
strzeń prywatną, sąsiedzką i publiczną. Zaproponowano również, zgodnie z warunkami kon-
kursu, wprowadzenie do Starego Miasta nowej substancji mieszkaniowej, która z uwagi na 
lokalizację oraz ukształtowania zapewniające wysoki standard i kontakt z naturą mogłaby 
stać się elementem podnoszącym jakość środowiska oraz wpłynąć na kształtowanie składu 
społecznego stałych mieszkańców.

Po 13 latach tematyka przekształcania i modernizacji przestrzeni miasta Nowego Sącza 
wróciła, tym razem w pracach studenckich. 

Rozwój miasta, pojawienie się nowych obszarów możliwych do zainwestowania było impulsem 
do zaproponowania szeregu rozwiązań zarówno dla nowych obszarów mieszkaniowych, w rejonie 
nieczynnej cegielni w Biegonicach, jak i dla centrum miasta, w postaci koncepcji doinwestowania 
i ożywienia ważnej dla miasta historycznej osi łączącej wzgórze zamkowe z dworcem PKP.

3.2. AKTYWIZACJA GŁÓWNEJ OSI KOMPOZYCYJNO-FUNKCJONALNEJ  
W NOWYM SĄCZU 

Nowy Sącz jest miastem o bogatej tradycji historycznej, zmiennych losach wynikającym 
z lokalizacji i znaczenia w skali regionu, uzależnionym jak każde miasto od zmieniających się 
uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych czy politycznych. Lokalizacja miasta w wid-
łach rzek Dunajca i Kamienicy stwarzała dogodne warunki rozwoju w początkach życia miasta. 
Z czasem rzeki stały się barierami a miasto zaczęło rozwijać się dzięki komunikacji kolejowej 
i intensyfikować zabudowę pomiędzy starówką i dworcem PKP na linii północ-południe. Moż-
liwości przekroczenia rzek, najpierw Kamienicy, a w końcu Dunajca dały impuls do rozwoju 
w kierunku wschód-zachód. Ten wielokierunkowy rozwój spowodował, że historyczna oś łą-
cząca wzgórze zamkowe z dworcem PKP straciła znaczenie mimo, że za barierą jaką stała się 
linia kolejowa nadal rozwijały się obszary mieszkaniowe. Różnorodność i wielokierunkowość 
jest z pewnością dowodem na prężność miasta, wydaje się jednak, że przyszedł czas na więk-
szą krystalizację wybranych obszarów, w tym śródmieścia, już nie tylko w obszarze Rynku ale 
właśnie przez wzmocnienie osi północ-południe. Kevin Lynch w książce Image of the City – 
Obraz miasta wymienia pięć elementów krystalizujących obraz miasta6. Są to ścieżki – ulice, 
punkty węzłowe – place, krawędzie, rejony i punkty szczególne – wyróżniające. Wydobycie 
ze struktury miasta tych elementów powoduje, że staje się ono bardziej zrozumiałe, bardziej 
przyjazne dla mieszkańców i przybyszów, przestrzenie są bardziej bezpieczne i dostępne. 
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Główny ciąg, jakim jest sekwencja zamek–Rynek–ul. Jagiellońska–Planty–aleje Wolności 
i Batorego–dworzec PKP z placem dworcowym to duża wartość miasta, źródło potencjału, który 
można i należy wykorzystać, stosując pokazaną wcześniej metodę akupunktury urbanistycznej. 

Analizą tego ciągu i możliwościami jego aktywizacji zajęła się w dyplomie zatytułowa-
nym Aktywizacja głównej osi kompozycyjno-funkcjonalnej w Nowym Sączu Anna Urbanik7. 
Podjęła, używając nomenklatury K. Lyncha, temat ścieżki–drogi–traktu komunikacyjnego 
rozumianego jako przestrzeń do przemieszczania się, ale też do komunikacji społecznej. Do-
konując analizy różnych przestrzeni miejskich,zwróciła uwagę na znaczenie ruchu pieszego 
dla aktywizacji przestrzeni publicznych w mieście. Przytoczyła przykład Kopenhagi, pisząc: 

Warto przypomnieć, że w Kopenhadze ponad pięćdziesiąt lat temu rozpoczęto przekształcanie ulic sa-
mochodowych w przestrzenie piesze. Krytycy przewidywali wtedy fiasko owych działań, twierdząc, iż aktyw-
ność ludzi w mieście jest typowa raczej dla słonecznej południowej Europy, a nie dla Skandynawii. Od tego 
czasu Dania stworzyła wiele tego typu przestrzeni o wysokim standardzie, które wspomagają aktywność 
mieszkańców i wprowadzają życie w tkankę miasta. (…) tak jak ruch samochodowy rozwija się wraz z budo-
wą nowych dróg, tak samo tworzenie dobrych placów miejskich i ciągów pieszych przyciąga ich użytkow-
ników (...). Aktywność ludzi w przestrzeni miejskiej rozwija się tylko na terenach, które to życie wspierają 
i promują poprzez tworzenie do tego odpowiednich warunków. Powinno to być czynione poprzez ciągłe 
podnoszenie jakości przestrzeni, priorytetowe traktowanie pieszych, likwidację barier w ich komunikacji, 
zapewnienie uniwersalności i elastyczności użytkowania terenów miejskich oraz tworzenie odpowiednio 
dobrych warunków do aktywności pozadomowych takich jak chodzenie, siedzenie, stanie, obserwowanie, 
słuchanie i rozmowa z innymi ludźmi.

Ta wiedza i poczynione obserwacje spowodowały, iż autorka wskazała istotne w omawianym 
obszarze miejsca węzłowe, rejony, krawędzie i punkty szczególne. Przed wszystkim jednak 
skupiła się na fragmencie, w obrębie Alei Wolności, który wykazuje duży potencjał ze względu 
na niskie zainwestowanie i wolne tereny. Wzięła pod uwagę istniejące już opracowania dla 
tego terenu, takie jak propozycje dopełnienia kubatury na wzgórzu zamkowym, możliwe zmia-
ny w ukształtowaniu placu dworcowego oraz nowe kubatury – realizowany dworzec autobuso-
wy i projektowaną w innej pracy dyplomowej halę sportowo-widowiskową z nowym placem.

Anna Urbanik w ostatnim etapie swojej pracy skupiła się na wybranym odcinku Alei Wol-
ności proponując zmianę organizacji ruchu, zwiększenie przestrzeni pieszych, doinwestowa-
nie pierzei i urządzenie terenu sprzyjające życiu społecznemu mieszkańców. Można uznać te 
działania za działania w skali akupunktury urbanistycznej.

3.3. INTEGRACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Z KONCENTRACJAMI KOMUNIKACJI 
ZBIOROWEJ W NOWYM SĄCZU 

W dyplomie inżynierskim wykonanym na kierunku Gospodarka przestrzenna przez Mag-
dalenę Oleksy dyplomantka zadała sobie pytanie, czy układ komunikacji kołowej w rejonie 
dworców PKP i MPK można przekształcić, tak aby wytworzyć wielofunkcyjny plac dworco-
wy i zintegrować go z istniejąca przestrzenią publiczną8. Autorka wykonała szereg studiów 
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i zaproponowała cztery koncepcje („minimum”, „z objazdem”, „rondo”, „pod ziemią”) ze 
szczegółowym rozwiązaniem wersji 4, przewidującej zejście z ulicą Kolejową pod poziom 
terenu.

3.4. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA – AKTYWIZACJA ALEI WOLNOŚCI 

W koncepcji dowartościowania osi Wzgórze zamkowe–Dworzec PK na odcinku Plan-
ty–Dworzec ważnym obszarem jest teren po stadionie klubu Sandecja. Mariola Raab w dy-
plomie magisterskim  przeanalizowała, korzystając z sugestii miasta, możliwość wprowa-
dzenia w ten obszar hali sportowo-widowiskowej, która niewątpliwie byłaby przykładem 
akupunktury architektonicznej, służącym nie tylko okazjonalnym, większym wydarzeniom 
ale miejscem, w którym mieszkańcy mogliby korzystać na co dzień z bogatego programu 
sportowego i kulturalnego9. Dużą wartością koncepcji jest wpisanie nowego obiektu w kon-
tekst przestrzenny oraz wytworzenie nowej miejskiej przestrzeni publicznej z zielenią, wodą 
i dostępem do usług towarzyszących podstawowej funkcji obiektu. Wnętrze hali widowisko-
wej może ulegać zmianom i być dostosowywane do wydarzeń o różnej skali i różnym cha-
rakterze. Nowy obiekt byłby kolejnym atrakcyjnym elementem na historycznej osi miasta. 

4. PODSUMOWANIE

Nowy Sącz, rozwijając się dynamicznie, chcąc być miastem nowoczesnym, ale też do-
ceniającym wartości historyczne i kulturowe, w tym przestrzenne, może z powodzeniem 
zastosować metodę akupunktury urbanistycznej dla przywrócenia rangi głównej osi kompo-
zycyjnej miasta i dla uczytelnienia nowych obszarów, które powstały w ostatnich dziesięcio-
leciach. Osiągnięcie efektu akupunktury wymaga zrozumienia i akceptacji takiego działania 
ze strony władz miasta, projektantów i mieszkańców. 

Dobrym podsumowaniem przeglądu propozycji przestrzenno-funkcjonalnych dla Nowe-
go Sącza są słowa Maí Nascimento, autorki książki o historii Kurytyby. Pisze ona, że bur-
mistrz Jaime Lerner podczas licznych wystąpień publicznych propaguje ideę zrównoważo-
nych miast, w których trzeba dbać w takim samym stopniu o miejsce zamieszkania, pracy 
i wypoczynku, jak i o ochronę historii i inwestycje w komunikację miejską. Mówi ona o nim: 
„Jest mistrzem w dostrzeganiu tego, co oczywiste”. Należy też dodać słowa Jana Gehla, który 
w słowie wstępnym do książki Jaime Lernera napisał, iż jej dużą wartością jest to, iż Jaime 
Lerner jako architekt i urbanista, ale też burmistrz miasta łączył w swym działaniu i wyra-
ża w książce nie tylko ogromne zrozumienie profesjonalnych i społecznych aspektów prze-
kształcania miast, ale także zrozumienie siły decyzji politycznych. Potrafił połączyć marzenia 
z pragmatyką działania.



156



157

Il. 1a, b. W projekcie sporządzono szerokie analizy kontekstu i na ich podstawie przygotowano 
założenia projektowe do reaktywacji osi kompozycyjnej Nowego Sącza (autor – A. Urbanik)

Ill. 1a, b. The Author has made extensive contextual analyzes and based on them have prepared the 
design assumptions for the reactivation of the compositional axis of Nowy Sącz 
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Il. 2a, b. Z projektowanego ciągu funkcjonalno-przestrzennego autorka wybrała fragment, w którym 
dokonała przekształcenia układu komunikacji, tworząc nową przestrzeń publiczną o wysokiej jakości 

użytkowej i estetycznej (autor – A. Urbanik)
Ill. 2a, b. From the designed functional-spatial sequence, the author selected a fragment in which 

she transformed the communication system, creating a new public space of high usable  
and aesthetic quality 
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Il. 3a, b. Autorka opracowała cztery koncepcje przekształcenia otoczenia dworców PKP i MPK i dała 
propozycję programowo-przestrzenną opartą na czwartej koncepcji, wprowadzającej ulicę kolejową 

pod poziom terenu. Pozwoliło to na wytworzenie placu dworcowego oraz powiązanie piesze pomiędzy 
dworcami PKP, MPK i przestrzenią rekreacyjną przed budynkiem „Pekin” (autor – M. Oleksy)

Ill. 3a, b. The author has developed four concepts of transforming the surroundings of the railway 
stations of the PKP and MPK and gave a program and space proposal based on the fourth concept, 

introducing the railway under the ground level. This allowed to create a station square and to connect 
the stations, PKP & MPK, and the green area in front of the „Peking” building 
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1. WSTĘP

Proces starzenia się społeczeństwa wymusza szereg zmian w dotychczasowym myśleniu 
o jakości przestrzeni współczesnych miast. Jednym z wyzwań jest potrzeba zmian w proce-
sie przekształceń przestrzennych, wymagającym wprowadzenia nowych wartości służących 
podtrzymaniu aktywności fizycznej i społecznej licznej grupy osób w wieku 65+, stworze-
nia warunków niezależnego zamieszkiwania oraz zapewnienia dostępu do podstawowych 
usług i rekreacji. Proces starzenia to także wyzwanie stymulujące rozwój nowych sektorów 
przedsiębiorczości, czego przykładem jest rozwój srebrnej gospodarki. W podstawowym za-
kresie jest ona rozumiana jako wykorzystanie potencjału nabywczego w oparciu o potrzeby 
konsumpcyjne, zdrowotne i bytowe seniorów1. Natomiast pełne rozumienie tej gałęzi go-
spodarki ujęte jest znacznie szerzej, na podstawie analizy cech tej grupy społecznej, aby wy-
korzystać je do zwiększenia aktywności i samodzielności seniorów oraz do rozwoju struktur 
związanych z seniorami2. Wówczas zainteresowanie koncentruje się także na osobach młod-
szych w aspekcie dostarczania im usług pozwalających na dłuższą aktywność zawodową oraz 
samodzielność życiową. Rozszerzenie spektrum podejmowanych działań wynika bowiem 
z jednego z współczesnych paradygmatów polityki senioralnej, jakim jest aktywne starze-
nie się w dobrym zdrowiu, utrzymanie niezależności i aktywny udział w życiu społecznym. 
Zakres podejmowanych działań dotyczy zatem nie tylko sektora usług zdrowotnych i opie-
kuńczych, ale także transportu, rozwoju form mieszkaniowych, stwarzania mechanizmów 
umożliwiających uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym. Życie i aktywność senio-
rów ma wiele wymiarów, a jakość przestrzeni miast, w szczególności struktur mieszkanio-
wych, jest jednym z ważniejszych czynników wspomagających zdolności funkcjonalne osób 
starszych. Stwarza warunki do podejmowania różnych ról społecznych, ale także do uczest-
niczenia w życiu społecznym na różnych poziomach zaangażowania. Należy  mieć na uwadze, 
że aktywna starość ma różnorodne wymiary postrzegania: indywidualny – z punktu widze-
nia subiektywnych odczuć, pod kątem czynników oceny jakości życia popartych założenia-
mi naukowymi oraz w obszarze realizacji programów polityki społecznej. Wynika stąd, że 
poziom akceptacji aktywizacji osób starszych może być zróżnicowany wśród różnych grup 
wiekowych i społecznych, co wpływa na znaczenie solidarności międzypokoleniowej i kształ-
towanie polityki antywykluczeniowej3. Ma to między innymi konsekwencje dla kształtowa-
nia modelu zabudowy mieszkaniowej. 

Specyfika ograniczeń funkcjonalnych osób starszych powoduje, że jakość budynków 
mieszkalnych warunkuje w znacznym stopniu ich codzienne funkcjonowanie. Poszukiwa-
ne są więc rozwiązania przestrzenne odpowiadające na zmieniającą się sprawność fizyczną 
i psychospołeczną osób starszych, co dotyczy zarówno rozwiązań w skali urbanistycznej (np. 
dostępność usług, komunikacji), jak i skali architektonicznej (np. rozwiązania komunikacji 
w budynku, jego wyposażenie). Ponadto dynamicznie rozwijają się produkty i innowacje 
w zakresie nowoczesnych systemów monitorowania i pomocy osobistej dla osób starszych. 
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Pozwalają one na pomoc w nagłych przypadkach w miejscu zamieszkania i przypomnienie 
o codziennych czynnościach, ale także są czynnikiem zmniejszającym liczbę hospitalizacji 
z uwagi na możliwość monitorowania seniora. Jest to przykład wprowadzania nowych pro-
duktów będących odpowiedzią na potrzeby osób starszych jak i wspomagające dotychcza-
sowe struktury opiekuńcze.

Równocześnie proces starzenia się społeczeństwa jest w warunkach polskich przed-
miotem szczególnych działań lokalnych władz lub instytucji, gdyż coraz więcej wprowadza 
się rozwiązań przyjaznych seniorom. Takim przykładem jest Lublin, gdzie Społeczna Rada 
Seniorów rozpoczęła w 2012 roku akcję „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Akcja ma na celu 
wyróżnienie oraz promowanie specjalnym certyfikatem instytucji i usług w Lublinie, które 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób starszych pod względem oferowanych usług, sto-
sowanych zniżek oraz dostępności architektonicznej. Natomiast elementem stymulującym 
rozwój przestrzenny miasta i wprowadzającym nowe wartości byłaby niewątpliwie strategia 
kształtowania polityki miejskiej, która przez szeroką realizację potrzeb osób starszych, przez 
rozwój różnych gałęzi srebrnej gospodarki przyczynia się do zwiększenia ich aktywności 
i roli w życiu społecznym. Może być to czynnikiem zwiększenia konkurencyjności miast lub 
może stać się czynnikiem wyróżniającym, służącym podniesieniu atrakcyjności i przyjazności 
przestrzeni. Jest to także ruch w kierunku budowania społeczeństwa kreującego wspólnie, 
międzypokoleniowo społeczny charakter procesu starzenia, w kierunku społeczeństwa przy-
jaznego starzeniu. Dyskurs nad miastem przyjaznym seniorom narodził się w ramach pro-
gramu Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, zainicjowanego przez Światową 
Organizację Zdrowia w 2002 r. Podstawowym aspektem jest w nim jak najdłuższa samodziel-
ność i niezależność osób starszych, realizowana przez4:
• promocję zdrowego stylu życia na wszystkich jego etapach,
• kształtowanie przyjaznego otoczenia z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersal-

nego, zapewniającego dostępność dla osób starszych i osób z niepełno-sprawnościami,
• wspomaganie osób starszych usługami rehabilitacyjnymi,
• wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii dla wspomagania niezależności 

w miejscu zamieszkania,
• integracja opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
• działania na rzecz społecznych więzi tworzących sieci wsparcia dla osób starszych. 

Wymienione działania nakładają odpowiedzialność przede wszystkim na lokalne władze 
samorządowe, jednak muszą one angażować także społeczność lokalną, aby uzyskać efek-
ty trwałe społecznie. Powracając do zagadnienia zwiększania aktywności i samodzielności 
seniorów, powstaje pytanie, jaki charakter działań w wymiarze przestrzennym powinno się 
podejmować, aby zapewnić starszemu pokoleniu aktywny udział w życiu społecznym? Jakie 
rozwiązania przestrzenne pozwalają wspomagać osoby starsze w ich zdolnościach funkcjo-
nalnych i kompetencjach? 
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2. DOTYCHCZASOWE STRATEGIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA 
OSÓB STARSZYCH – WYMIAR ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

Poszukiwania efektywnych rozwiązań w zakresie zabudowy mieszkaniowej są jednym 
z priorytetowych wyzwań w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa. Warunki 
mieszkaniowe są bowiem miejscem zaspokajania większości potrzeb5. Poszukuje się między 
innymi najbardziej optymalnych rozwiązań dla osób starszych, zwłaszcza dla tych wymaga-
jących opieki. Wśród funkcjonujących form zabudowy mieszkaniowej, w której mieszkają 
osoby starsze, wyróżnić można6:
a) główny nurt zabudowy mieszkaniowej: zabudowa typowa, zabudowa umożliwiająca ad-

aptację dla różnych grup użytkowników (zmienności potrzeb w cyklu życia) oraz zabudo-
wa dostępna dla grup o różnej sprawności; 

b) specjalne formy budownictwa mieszkaniowego dla osób starszych:
• mieszkania niezależne, z możliwymi systemami dozoru, dostępem do form aktyw-

ności dedykowanych seniorom, z przestrzeniami wspólnymi, z dochodzącymi opie-
kunami; mieszczą się w tej formie wspólnoty mieszkaniowe, osiedla dla seniorów, 
mieszkania w zespołach lub domach kolektywnych, 

• pielęgnacyjne domy spokojnej starości zapewniające kompleksową opiekę i pomoc 
w podstawowych czynnościach życiowych, w tym także posiłki (assisted living), 

• wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne składające się z niezależnych mieszkań, domu 
opieki i ośrodka geriatrycznego (continuing care retirement communities); 

c) formy mieszkaniowe z opieką instytucjonalną
• domy seniora z zapewnionymi posiłkami, indywidualną opieką personelu (residental 

homes),
• domy opieki z całodobowym dozorem personelu pielęgniarskiego (nursing homes),
• specjalne domy opieki dla osób starszych (np. dla osób chorych na demencję). 
Pod kątem uwarunkowań społecznych optymalnym modelem zabudowy mieszkaniowej 

dla osób starszych jest model zróżnicowany pod kątem wieku mieszkańców, czyli odchodzą-
cy od swego rodzaju getta dla seniorów. Wyburza się lub remontuje zespoły mieszkaniowe 
w złym stanie technicznym i uzupełnia się strukturę miasta mieszkaniami socjalnymi dla se-
niorów. Nowo projektowane mieszkania powstają także jako fragment nowo powstających 
założeń komercyjnych. Natomiast działania w krajach europejskich, takich jak Dania, Anglia, 
Austria skupiają się na promocji społeczności lokalnych typu mixed communities – miksu 
społeczności składających się z przedstawicieli różnych grup społecznych, wiekowych i et-
nicznych. Podstawowym, najmniej radykalnym sposobem na uzyskanie takich niehomoge-
nicznych zespołów mieszkaniowych jest zróżnicowanie typów mieszkań w obrębie każdego 
założenia, tzn. zróżnicowanie standardów mieszkań. Ale stosowane są także rozwiązania, 
które są wielogeneracyjnymi zespołami dla osób starszych, młodych małżeństw i rodzin 
z dziećmi (tzw. domy międzypokoleniowe) albo są to formy tzw. cohousingu senioralnego 
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– czyli form zamieszkania, gdzie seniorzy tworzą grupy sąsiedzkie, użytkujące wspólne 
przestrzenie i dzielące wspólnie część codziennych obowiązków. Takim przykładem są 
obiekty w Londynie, w dzielnicy High Barnet czy Frauen Werk Stadt II jako eksperymental-
ny cohousing senioralny dedykowany starszym kobietom7. Tego typu rozwiązania pozwalają 
obniżać koszty społeczne opieki nad osobami starszymi, ale wymagają z pewnością urucho-
mienia procesu zaangażowania wspólnot sąsiedzkich. 

Znakomitym przykładem osiedla wielopokoleniowego jest amerykański zespół Bridge 
Meadows. Jest to osiedle zaprojektowane z myślą o rodzinach z adoptowanymi dziećmi oraz 
o samotnych seniorach. W osiedlu realizowany jest specjalny program społeczny animowany 
przez fundację: seniorzy otrzymują dofinansowanie do czynszu w zamian za pomoc i pracę 
na rzecz społeczności: przez 7 godzin tygodniowo są zobowiązani do spędzania czasu z dzieć-
mi na majsterkowaniu, robótkach ręcznych, lekcjach muzyki, opowiadaniu bajek, zabiera-
niu dzieci na spacery. Budynki mieszkalne są zlokalizowane wokół wewnętrznego wspólnie 
użytkowanego dziedzińca. Osiedle składa się z 9 domów dla rodzin i 27 jedno- i dwuosobo-
wych apartamentów dla seniorów (il. 1). Skala budynków, ich wygląd ma wiele cech swoj-
skości – w zespole utrzymana jest estetyka „dobrego sąsiedztwa”. Wewnętrzny dziedziniec 
jako wnętrze urbanistyczne pełni rolę przestrzeni społecznej. Integracji międzypokoleniowej 
sprzyjają ogródki uprawne, służące wspólnym pracom czy elementy architektury budynków, 
w których balkony czy tarasy z miejscami do siedzenia są zwrócone do dziedzińca jako do 
serca całego założenia (il. 2a, 2b). W centrum osiedla zlokalizowano dwukondygnacyjny bu-
dynek Centrum Międzygeneracyjnego z przyległym placem. Jest to przestrzeń służąca spot-
kaniom lub imprezom organizowanym wspólnie przez mieszkańców. 

Innym przykładem realizacji tego typu społecznej zabudowy jest dom międzypokole-
niowy Heslach w Stuttgarcie. Zlokalizowany jest w śródmiejskiej zabudowie, wśród łatwo 
dostępnych usług (il. 3a, 3b). W budynku mieszczą się 82 mieszkania dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych młodszych mieszkańców, a na najwyższych kondygnacjach zlokalizowane 
zostały mieszkania wspomagane dla wymagających stałej opieki osób starszych. Nadrzędną 
funkcją domu jest integracja wielopokoleniowa, animowana przez organizację pozarządową 
Wabe e.V., dlatego odbywają się tam spotkania, imprezy i wydarzenia kulturalne, organizo-
wana jest opieka dla osób starszych oraz dzienna opieka nad dziećmi, spotkania klubowe 
i warsztaty, a także zapewnione są usługi doradcze dla seniorów i rodzin. Większość prze-
strzeni wspólnych stwarza warunki do spotkań. Wielofunkcyjność obiektu jest jednocześ-
nie czynnikiem integracji z lokalną społecznością: w budynku umieszczono funkcje takie jak 
sklepy, świetlice, przychodnia lekarska, dom kultury, pomieszczenia klubowe itp., a także 
restaurację prowadzoną przez mieszkańców8. 

Tego typu formy mieszkaniowe zostały ocenione w Niemczech jako czynnik stabilizujący 
stosunki społeczne w skali osiedla, dzielnicy czy nawet miasta. Obniża to koszty opieki spo-
łecznej nad osobami zależnymi, a także wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, użyteczności 
społecznej. W wymiarze społecznym stanowi także miejsce wsparcia dla grup społecznych 
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zagrożonych wykluczeniem9. Jest to więc niewątpliwie przykład podążania za szerokim za-
kresem potrzeb osób starszych i podtrzymania ich roli w społeczeństwie, co jako wartość 
przestrzenna i społeczna wzbogaca przestrzeń miejską. 

Samorządy oraz prywatni inwestorzy w Polsce inicjują szereg działań przestrzennych 
w kierunku tworzenia specjalnych form mieszkaniowych dla seniorów. Takim przykładem 
jest osiedle w Stargardzie Szczecińskim. Jest to wspólne przedsięwzięcie gminy Stargard 
Szczeciński, stargardzkiego TBS. Pozostałymi partnerami projektu był Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie „Potrzebny 
Dom”. Obiekt zakładał realizację osiedla dla osób w wieku 55+, które mają mieć zapewniony 
dostęp do pomocy w codziennych czynnościach dzięki pracy w ramach wolontariatu. Dotąd 
został zrealizowany pierwszy segment, natomiast docelowo zespół będzie składać się z czte-
rech podobnych budynków. Obiekt realizuje właściwy poziom intymności w przestrzeniach 
prywatnych oraz stwarza przestrzenie integracji mieszkańców. Trzy segmenty mieszkalne 
połączone są łącznikami z funkcjami gospodarczymi i przestrzeniami wspólnymi – umiesz-
czono w nich świetlice z aneksami kuchennymi, szatnie dla wolontariuszy, WC, a w jednym 
z budynków także pokój zabiegów pielęgniarskich. W każdym zespole występują mieszkania 
jedno- i dwupokojowe oraz komórki lokatorskie (il. 4). 

Inne przykłady to projekt osiedla w Zawadzie pod Krakowem, projekt osiedla w Radko-
wie czy niedawno powstały projekt osiedla „Centrum 50+”, które realizowane będzie przez 
gliwicki ZBM II TBS. Jednak wśród nowopowstających osiedli dla seniorów w Polsce prze-
waża model osiedla przeznaczonego wyłącznie dla osób starszych, co jest rozwiązaniem 
dyskusyjnym, skupiającym na danym terenie większość mieszkańców w starszym wieku. 
Jednocześnie osiedla te najczęściej oferują mieszkania o wysokim standardzie, co jest wyklu-
czeniem grupy osób słabszych ekonomicznie. Nie wprowadza to elementu typowej miejskiej 
różnorodności i rozwoju struktur mieszkaniowych.

W ramach prywatnego sektora usług realizowane są także obiekty opieki instytucjonal-
nej w formie domów seniora z całodobową opieką medyczną i monitoringiem, wyżywie-
niem oraz z ofertą zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Są to jednak obiekty dostępne 
dla seniorów o wyższym statusie ekonomicznym np. Senior Residence na osiedlu Bażantowo 
w Katowicach (il. 5a, 5b) czy Dom Opieki Angel Care we Wrocławiu. Zapewniają one wyższy 
standard powierzchniowy przestrzeni prywatnych oraz jakość wyposażenia. W katowickim 
przykładzie przestrzenie pobytu podopiecznych są podzielone na tzw. grupy mieszkalne dla 
kilkunastu mieszkańców, każda z nich ma własne przestrzenie wspólne z aneksem kuchen-
nym i dozór pielęgniarski. Ponadto dla mieszkańców przewidziano szereg aktywizujących 
zajęć terapeutycznych (np. bibliotekoterapia, dogoterapia i zajęcia z królikami, zajęcia ku-
linarne). Istotnym aspektem aktywizacji seniorów jest także przyległy ogród umożliwiający 
ruch lub bierny wypoczynek na świeżym powietrzu. 
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3. FUNDACJA LABORATORIUM ARCHITEKTURY 60+ (LAB60+) JAKO PRZYKŁAD 
DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W ASPEKCIE POTRZEB 
OSÓB STARSZYCH

Powstała w 2016 r. Fundacja Laboratorium Architektury LAB 60+ powołana została z ini-
cjatywy urbanistki dr inż. arch. Agnieszki Labus. Było to efektem obserwowanego wzrostu 
roli rozwiązań przestrzennych dedykowanych osobom starszym w obliczu rozwoju sektora 
mieszkaniowego, usług zdrowotnych i opiekuńczych. Na Górnym Śląsku jest to coraz większe 
wyzwanie, gdyż jest to jeden z najszybciej starzejących się regionów w Polsce. Z założenia 
Fundacja ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, gdyż w skład 
zespołu wchodzą pracownicy Wydziału. Jednak Fundacja rozwija swoje działania nie tylko 
w obszarze Śląska – jest partnerem kilku instytucji i organizacji, a także znajduje się na mapie 
innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej oraz współpracuje z instytucjami w skali 
europejskiej (LAB 60+ jest członkiem Konwentu Zmian Demograficznych – Convent on De-
mographic Changes). 

Działania Fundacji są ukierunkowane tak, aby rozwijać różnorodne obszary mieszczące 
się w zakresie srebrnej gospodarki:
• edukacja i popularyzacja wiedzy w zakresie projektowania z uwzględnieniem potrzeb 

osób starszych,
• współpraca z sektorem biznesu, stwarzanie warunków do kreowania innowacyjnych roz-

wiązań opartych na wiedzy, 
• współpraca z lokalnymi samorządami, między innymi w zakresie włączenia lokalnych 

społeczności (w tym osób starszych) w procesy przekształcania przestrzeni miejskich. 
Społeczna odpowiedzialność interesariuszy decydujących o przestrzennych uwarunko-

waniach w funkcjonowaniu osób starszych nakłada na przyszłych adeptów zawodu archi-
tekta nowe wyzwania. Dla poprawy jakości przestrzeni polskich miast istnieje zatem potrze-
ba uświadomienia społecznej roli zawodu architekta oraz jego wpływu na kształtowanie 
środowiska z myślą o użytkownikach, w tym także podniesienia podstawowych kompe-
tencji badawczych w zakresie pozyskiwania informacji o ich potrzebach. W zakresie dzia-
łań edukacyjnych popularyzowana jest wiedza dotycząca projektowania dla osób starszych 
i ukierunkowana na doskonalenie praktyki projektowej. Inicjowane są projekty edukacyjne 
z udziałem studentów architektury oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku (np. pro-
jekt edukacyjny z WA PolSl dotyczący oceny, programowania i projektowania przestrzeni 
dla seniorów lub cykl wykładów popularyzujących wiedzę pt. „Starość Millenialsów. Miasto 
2060”), co pozwala na wymianę poglądów pomiędzy pokoleniami oraz konfrontację zdoby-
tej wiedzy z rzeczywistymi potrzebami i codziennością osób starszych. Planowany na jesień 
2017 kolejny projekt edukacyjny ma dotyczyć problemów seniorów w przestrzeni publicznej 
i zakłada ponownie międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe. Projekt w założeniu ma być re-
alizowany w trójstronnym partnerstwie pomiędzy lokalnym samorządem, reprezentantem 
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sektora biznesu oraz partnerami ze świata nauki. W ramach tego projektu planowany jest 
także otwarty konkurs architektoniczny, który ma na celu wyłonienie ciekawych propozycji 
mebli miejskich dla seniorów (i nie tylko), jakimi są przysiadki. Projekt ten ma na celu wy-
wołanie szerszej debaty na temat warunków w przestrzeni publicznej miast, stwarzających 
seniorom możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Z drugiej strony – przez włączenie 
do projektu reprezentantów przedsiębiorców – ma być on także bodźcem do poszukiwania 
innowacyjnych produktów.

Jako przykład współpracy z sektorem biznesu przytoczyć można opracowaną koncepcję 
przestrzenną parku uzdrowiskowego w południowej Polsce. Było to opracowanie, w którym 
sformułowano wytyczne projektowe dla parku pod kątem integracji międzypokoleniowej, 
zapewnienia wypoczynku o różnym stopniu intensywności (z możliwością jej wyboru) oraz 
w aspekcie promocji aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Wyodrębniono cztery 
strefy funkcjonalne przedstawione na il. 6: strefa terapeutyczna (strefa A), strefa społeczna 
(strefa B), strefa aktywnego wypoczynku (strefa C) oraz strefa sportowa (strefa D). Wypraco-
wanie tej koncepcji było impulsem do wypracowania przez inwestora nowego profilu usługi 
oferowanej osobom starszym. 

W ramach działalności fundacji LAB 60+ mieści się także współpraca z instytucjami opieki 
medycznej i sektorem usług opiekuńczych. To niezwykle ważny wymiar potrzeb i związanych 
z nimi usług, decydujący o jakości życia seniorów. Jakość przestrzeni obiektów takich jak 
oddziały geriatryczne, dzienne domy pomocy społecznej czy domy seniora może wymiernie 
wpływać na jakość i efektywność opieki oraz wspomagać osobę starszą w jej codziennych 
czynnościach. Współpraca ze Szpitalem Geriatrycznym w Katowicach pozwoliła na wypra-
cowanie rozwiązań projektowych na oddziale geriatrycznym wprowadzających nową jakość 
przestrzeni w strefie pacjenta (il. 7A, 7B). Wykorzystano wyniki dotychczasowych badań 
w zakresie kształtowania środowiska terapeutycznego do opracowania dwóch zakresów 
projektowych:
• opracowanie wytycznych projektowych do projektu informacji wizualnej i aranżacji stref 

społecznych (strefa wejściowa, strefy wypoczynkowe na oddziałach geriatrycznych) bu-
dynku C szpitala (proj. Studio ER Ewa Mocha we współpracy z A. Szewczenko);

•  opracowanie projektu pomieszczeń terapeutycznych: pomieszczenie aktywnej rehabili-
tacji, sala sensoryczna oraz gabinet terapii indywidualnej (proj. I. Benek); w pomieszcze-
niach tych wykorzystano odmienne kody kolorystyczne i formalne, zastosowano niespo-
tykane dotychczas w polskiej geriatrii metody terapii światłem, barwą, a także terapię 
z zastosowaniem tzw. Memorabiliów10. 
Istotnym aspektem wymienionych projektów była współpraca interdyscyplinarna z leka-

rzami geriatrami lub psychologami, których doświadczenie w pracy z pacjentem geriatrycz-
nym było istotnym czynnikiem w budowaniu założeń projektowych. Wprowadzone rozwią-
zania przestrzenne stały się jednocześnie ważnym elementem profilu usługi odpowiadającej 
na potrzeby starszych pacjentów. 
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4. PODSUMOWANIE

Proces starzenia się społeczeństwa jest coraz częściej podejmowanym zagadnieniem 
w kontekście odnowy przestrzeni miejskiej. Podstawowym wymiarem poszukiwania roz-
wiązań przestrzennych w obliczu starzenia się społeczeństwa jest komfortu życia, ale tak-
że atrakcyjność przestrzeni miejskiej dla mieszkańców dzięki wprowadzonej różnorodności 
form mieszkaniowych, rekreacyjnych oraz usługowych. 

Zaprezentowane działania podejmowane przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ 
podejmują ważną problematykę dotyczącą równych szans poszczególnych grup wiekowych 
w uczestniczeniu w życiu społecznym i dostępie do właściwych warunków życia i usług. For-
ma działalności fundacji oraz zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu jest między innymi 
efektem potrzeby dynamicznej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a sektorem bizne-
su w komercjalizacji badań naukowych. 
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Il. 1. Plan osiedla Bridge Meadows w Portland z wewnętrznym dziedzińcem (źródło: opracowanie własne 
na podst. www.exteriorsdesign.com/grid-portfolio/bridge-meadows)
Ill. 1. Plan of the Bridge Meadows housing estate, Portland with internal courtyard

Il. 2a, 2b. Przestrzeń społeczna osiedla Bridge Meadows wzmacniająca interakcje mieszkańców  
(źródło: www.exteriorsdesign.com/grid-portfolio/bridge-meadows)
Ill. 2a, 2b. The social space of the Bridge Meadows housing estate fostering the inhabitants’s interactions 
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Il. 3a. Dom międzypokoleniowy Heslach w Stuttgarcie, widok strefy wejściowej oraz jednej z sal 
klubowych (źródło: drei-architekten.de/de/alle_projekte.html?projekt=28) 

Ill. 3a. Intergenerational house Heslach in Stuttgart, view of the entrance area and one of the club room

Il. 3b. Dom międzypokoleniowy Heslach w Stuttgarcie, widok budynku w kontekście urbanistycznym 
(źródło: drei-architekten.de/de/alle_projekte.html?projekt=28) 

Ill. 3b.  Intergenerational house Heslach in Stuttgart, view of the building in urban context



Il. 4. Rzut przyziemia zrealizowanego segmentu osiedla dla osób starszych w Stargardzie Szczecińskim 
(źródło: archiwum własne, fot. A. Labus) 
Ill. 4. Ground floor plan of realized segment of housing estate for the elderly in Stargard Sczeciński

Il. 5. Senior Residence na osiedlu Bażantowo, Katowice: a) Widok przestrzeni wspólnych: strefa 
komunikacji z miejscami wypoczynku (fot. A. Szewczenko), b) Widok jadalni połączonej ze strefą personelu 
(fot. A. Szewczenko)
Ill. 5. Senior Residence, Bażantowo housing estate, Katowice: a) View of the common space: circulation 
area with the resting places, b) View of the dining room connected with the staff area



179

Il. 6. Strefy funkcjonalne w „Parku z perspektywą 60+” (opis w tekście). Autorzy: zespół w składzie 
A. Labus, A. Szewczenko, M. Kampka (LAB 60+) (źródło: archiwum LAB 60+)

Ill. 6. Functional areas in „Park with the perspective of 60+” (description in the text). Authors: 
A. Labus, A. Szewczenko, M. Kampka (LAB 60+)
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Il. 7. Widoki wnętrz w Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach, budynek C: a) Kącik dla pacjenta w strefie 
wejściowej na oddział,  b) Recepcja z punktem informacyjnym (fot. A. Szewczenko)
Ill. 7. View of the interiors of the geriatric hospital in Katowice, building C: a) Patient’s area in the 
entrance of the ward, b) Information desk
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1. WPROWADZENIE

Według słownika1 integracja to słowo, które oznacza scalanie; proces tworzenia całości 
z części. Jak ten termin odnosi się do kształtowania nowoczesnych zrównoważonych miast, 
autorka postara się wyjaśnić w poniższym tekście. 

Współcześnie problemy, które można zaobserwować, przyglądając się zmianom zacho-
dzącym w przestrzeniach miejskich, w tym w obszarach mieszkaniowych, wynikają z braku 
dialogu pomiędzy ludźmi, którzy tę przestrzeń tworzą i są za nią odpowiedzialni: władze 
lokalne, inwestorzy, projektanci oraz użytkownicy. Często brakuje wspomnianej wcześniej 
integracji, czyli całościowego podejścia do planowania i projektowania, w tym synergii, 
która dawałaby większą szansę wielokierunkowego rozwoju miast i zapewniła zaspokoje-
nie potrzeb ich mieszkańców. Zgodnie ze słowami Martina Berrego „(…) dobry projekt ma 
5 twórców: polityków i inwestorów, projektantów, zaangażowaną społeczność i silnego 
przywódcę”2. Współpraca pomiędzy władzami miasta, inwestorami, specjalistami w dzie-
dzinie projektowania a mieszkańcami daje nową wizję rozwoju miast, kreowania zrówno-
ważonej przestrzeni miejskiej: przyjaznej i dostępnej dla wszystkich oraz kształtowania zdro-
wych i funkcjonalnych obszarów mieszkaniowych. Gospodarka przestrzenią i środowiskiem 
stała się przedmiotem działań większości rządów w Unii Europejskiej, za pośrednictwem 
specjalnie powołanych w tym celu ministerstw wiele krajów prowadzi własną politykę ar-
chitektoniczną3. Dobrym odzwierciedleniem tych zsynchronizowanych działań są realizacje 
poprzemysłowych obszarów Gazometrów w Wiedniu oraz energooszczędna dzielnica Solar-
City w Linzu. Pierwsza z nich jest doskonałym przykładem rewitalizacji terenów postindu-
strialnych na terenie miasta, zmiany jej funkcji przy jednoczesnym zapewnieniu miejsc pracy, 
mieszkań oraz zachowania ciągłości przestrzeni miejskiej. SolarCity to realizacja będąca wzo-
rem zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej.

2. GAZOMETRY SIMMERING, WIEDEŃ

Rozwój mieszkalnictwa w Wiedniu zajmuje wyjątkową pozycję zarówno w teorii, jak 
i w praktyce. Prawie 60% wiedeńskich gospodarstw domowych znajduje się w subwencjo-
nowanych lokalach, a dwadzieścia tysięcy z nich to mieszkania socjalne. Dzięki refunda-
cji miejskiej powstaje w Wiedniu od pięciu do siedmiu tysięcy mieszkań rocznie. To około 
80–90% wszystkich realizowanych lokali mieszkaniowych. Według polityki władz miejskich 
innowacyjna i przyjazna dla środowiska architektura powinna być dostępna dla wszystkich 
grup społecznych. Ten kompleksowy model socjalnej, zaplanowanej i zrównoważonej polity-
ki kształtowania środowiska mieszkaniowego rozwija się w sposób ciągły, z zastosowaniem 
poszczególnych etapów planu, od końca pierwszej wojny światowej i jest współcześnie roz-
wijany w nadal trwającym procesie4.
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Już od lat 60. ubiegłego wieku Wiedeń koncentrował się na odnowie miasta. Podstawo-
wą zasadą oraz najważniejszym celem planów rozwoju miasta była gospodarka mieszka-
niowa, rozumiana tu jako część dobra publicznego, połączona ze wspomnianym wcześniej 
systemem subwencjonowania. Programy rozwoju miasta STEP5 z 1984 i 1994 szczególną 
uwagę kierowały na odnowienie i podniesienie jakości życia w gęsto zabudowanych częś-
ciach miasta, jak również udoskonalenie ruchu komunikacyjnego w mieście oraz zachowanie 
dużych terenów zielonych6. W 2005 roku powstał kolejny program, obecnie wciąż realizowa-
ny w ramach STEP, który zakłada wielopłaszczyznowe działania, przekształcanie nieużytków 
miejskich na atrakcyjne obszary oraz rozwój zupełnie nowych terenów.

W wiedeńskiej dzielnicy poprzemysłowej Simmering znajdowały się ogromne pojemniki 
na paliwo, które od 1899 do 1986 roku zapewniały oświetlenie miasta7. Przez trzynaście 
lat po zamknięciu, do 1999 roku nie były w żaden sposób użytkowane. Cztery Gazometry 
dostały nowe życie w momencie, gdy władze Wiednia zaproponowały uznanym architektom 
zaadaptowanie ich w taki sposób, by ożywić całą poindustrialną strefę tej części miasta. Aby 
uzyskać taki efekt, postanowiono nie poprzestawać jedynie na realizacji funkcji mieszkanio-
wej, lecz stworzyć obszar miejski, w którym istnieć będą również przestrzenie użyteczności 
publicznej wraz z usługami towarzyszącymi. 

Jednocześnie miasto chciało pozostać konsekwentne w swej polityce dotyczącej rozwo-
ju obszarów zamieszkania. Stąd tkankę mieszkaniową Gazometrów tworzą lokale socjalne, 
mieszkania własnościowe i przeznaczone na wynajem8. Na tym jednak nie poprzestano. 
W „skorupie” ceglanych olbrzymów powstał także studencki akademik (il. 3), sala koncerto-
wa i centrum handlowe. Całość uzupełnia budynek9 zwierający powierzchnie biurowe.

Gazometry zostały zaprojektowane przez różne zespoły projektowe. Do współpracy 
zaproszono znanych architektów, takich jak Jean Nouvel, Wolf D. Prix, Manfred Weldorn 
oraz Wilhelm Holzbauer. Każdy z architektów był odpowiedzialny za jeden obiekt, ale pra-
cowano w zintegrowanym zespole, dzięki czemu ostateczna koncepcja stanowi spójną 
całość. W latach 1999–2001 trwały prace remontowo-budowlane, a od maja 2001 roku 
„Gasometer City” tętni nowym życiem. Wszystkie cztery obiekty to „małe miasta”, w któ-
rych funkcje strefy publicznej zostały wprowadzone do wewnątrz i połączone z obszarem 
mieszkaniowym (il. 4).

 
Gazometr A

Autorem rewitalizacji tego obiektu, oznaczonego literą „A”, jest Jean Nouvel. W tym bu-
dynku fasady mieszkań zostały skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz założe-
nia, otwierając się na dziedziniec umieszczony w środku. Tutaj znajduje się także centrum 
handlowe, którego przeszklona kopuła jest jednocześnie transparentną „podłogą” dla ot-
wartego wnętrza położonej powyżej części mieszkalnej10. Ta ogromna luksfera daje światło 
w części usługowej (il. 5), tworząc również pewien szczególny rodzaj granicy pomiędzy prze-
strzenią publiczną a półpubliczną.
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Gazometr B
Obiekt „B” projektu pracowni CoopHimmelb(l)au wyróżnia się przystawionym od ze-

wnątrz „złamanym” w pionie blokiem, w którym znajdują się powierzchnie biurowe. Gazo-
metr ten jest też częściowo zaadaptowany na potrzeby studentów, natomiast w przyziemiu 
zlokalizowano halę wielofunkcyjną przystosowaną do organizacji imprez masowych11.

Gazometr C
Głównym złożeniem Manfreda Wehdrona, czyli architekta odpowiedzialnego za adapta-

cję trzeciego omawianego budynku Gazometru C, było podejście ekologiczne. Historyczna 
kopuła została zachowana w formie „szkieletu konstrukcyjnego”, a na balkonach, powsta-
łych dzięki tarasowej formie architektury, założono ogrody obsadzane drzewami i krzewami. 
Tu mieszkańcy mają możliwość korzystania z zieleni na wyłączność, a dzięki uskokowemu 
stopniowaniu kolejnych kondygnacji, wewnętrzy dziedziniec jest lepiej doświetlony.

Gazometr D
Ten budynek, zaprojektowany przez Wilhelma Holzbauera, dostał całkiem nowe wnę-

trze, ukryte w historycznej skorupie. W plan koła wstawiony został trzyramienny wieżowiec, 
dzięki czemu każde z mieszkań zwrócone jest w stronę wewnętrznych dziedzińców. Dolne 
kondygnacje przeznaczono na archiwa miejskie oraz państwowe.

Na terenach sąsiadujących z układem czterech Gazometrów znajduje się obszar miesz-
kaniowy zrealizowany zgodnie z zasadami architektury pasywnej – Villa Verdi; Kino Zentrum 
„Hollywood MegaplexGasometer” kompleks kinowy wraz z centrum rozrywki oraz stacja 
metra, której obecność zaznacza wielki zawór gazu12.

Gazometry miały stać się sercem tej postindustrialnej części Wiednia, zbudować „miej-
skość” zarówno wewnątrz samych budynków, jak i w otaczającym je obszarze. Ich rewitaliza-
cja zwiększyła zainteresowanie inwestorów tą dzielnicą. Stąd powstanie założenia Villa Verdi 
– niewielkiego osiedla mieszkaniowego, które architekt, Albert Wimmer, zaprojektował oraz 
zrealizował zgodnie z zasadami budownictwa pasywnego, tak by utrzymać w tej części mia-
sta równowagę ekologiczną. Chciał stworzyć obszar korespondujący z Gazometrami, ich kul-
turową i historyczną wartością. Rezultatem tego pomysłu są „wille miejskie”13, które wpisują 
się w obszar zrewitalizowanego okręgu Simmering, tworząc w nim zielony akcent. Kolejnym 
krokiem do ożywienia i zbudowania „miejskości” obszaru było stworzenie (od strony pół-
nocnej Gazometrów) Centrum Rozrywki z salami kinowymi, kasynem oraz przestrzeniami 
rekreacyjnymi.

Jak wynika z opinii dotyczącej obszaru, zaproponowany program ogólnomiejski jest zbyt 
rozbudowany. Sąsiednie obszary powinny zostać doinwestowane funkcją mieszkaniową, aby 
zwiększyć liczbę użytkowników.
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3. „SOLARCITY” PISCHLING, LINZ

Wpisując się w ogólnoświatowe tendencje, władze miasta Linz w 1991 roku uzgodniły 
program mieszkaniowy dla obszaru Pischling, skupiając się na rozwoju niskoenergetycznego 
budownictwa. Zdecydowano się na wybór regionu charakteryzującego się dużą dostępnoś-
cią komunikacyjną, zabudową jednorodzinną oraz niewielkim jeziorem i bagnami Traun-
-Dunaj, znajdującymi się na największym ciągu naturalnych krajobrazów w Górnej Austrii14.

Plan cieszył się ogromnym zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz firm bu-
dowlanych. W związku z tym władze miasta postanowiły podnieść prestiż przedsięwzię-
cia, zapraszając do współpracy przy realizacji obszaru mieszkaniowego światowej sławy 
architektów oraz ekspertów specjalizujących się w systemach budownictwa pasywnego.

Plan zagospodarowania dzielnicy SolarCity obejmuje rozwój obszarów miejskich dla oko-
ło pięciu tysięcy mieszkańców oraz powiązanie go z istniejącym krajobrazem. Wykonanie 
koncepcji urbanistycznej zlecono austriackiemu profesorowi Ronaldowi Reinerowi. Reali-
zacja ta to przykład pasmowego rozwoju z nanizaniem jednostek mieszkaniowych na ciąg 
szybkiej komunikacji szynowej. Jedną z takich jednostek jest zrealizowane osiedle będące 
manifestacją idei niskoenergetycznego budownictwa, poprzez wykorzystanie rozwiązań ar-
chitektonicznych wspierających redukcję poboru energii.

Zabudowa SolarCity powstawała w kilku etapach, a architektami, którzy brali udział w tym 
przedsięwzięciu, byli: Norman Foster, Richard Rogers, Thomas Herzog, Norbert Kaiser (Gru-
pa READ, Renewable Energies in Architecture and Design15, utworzona na potrzeby realizacji 
założenia) oraz Martin Treberspurg. Wszystkie projekty prowadzone były przy współudziale 
rady doradczej, reprezentowanej przez sektor publiczny, biznesowy i społeczność lokalną16.

Zaprojektowaniem otwartych terenów rekreacyjnych (il. 7) zajęła się grupa architektów 
krajobrazu z Atelier Dreiseitl17. To za ich sprawą miejscowy krajobraz został odrestaurowany, 
a dzięki zachowaniu zieleni i mokradeł powstała sieć siedlisk. Użyteczność terenów zielonych 
(które należą do obszaru „Natura 2000”) oraz rekreacyjnych wspiera park i jezioro Weikersee18.

Obszar działań władz miejskich nie sprowadza się tylko do monitorowania poszczególnych 
etapów realizacji. W ramach programu badań w zakresie technologii dla zrównoważonego 
rozwoju zainicjowanego przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii, 
w podprogramie „Building of Tomorrow” („Budowanie Przyszłości”), miasto Linz opracowa-
ło metodę oceny rozwoju obszarów miejskich w ramach programu „LES – Linz rozwinięte 
miasto!”. Zawiera ona szereg kryteriów dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
i używana jest do oceny dużych projektów budowlanych. Wykaz kryteriów obejmuje:
• podsumowanie ogólnych wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich,
• aspekty społeczne,
• aspekty odnoszące się do kwestii dotyczących poboru energii oraz ochrony środowiska, 

w tym związanych z czynnikami ekonomicznymi. 
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Dzięki bazie danych dostępnej w sieci internetowej, katalog z wytycznymi jest łatwo do-
stępny dla pracowników administracyjnych miasta i obywateli19.

W 2007 roku władze miasta przeprowadziły kolejną ewaluację przedsięwzięcia, tym ra-
zem za pomocą programu BMVIT „Rozwój zrównoważony” i wykorzystanego już wcześniej 
podprogramu „Building of Tomorrow”. Badania miały na celu zebranie dokumentacji doty-
czącej jakości projektu SolarCity w zakresie ochrony klimatu, poziomu zadowolenia miesz-
kańców oraz wyników dotyczących energooszczędności. Wykazano, że „(…) potwierdza (się) 
istnienie praktycznej możliwości osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
nawet w bezpośrednim sąsiedztwie chronionych siedlisk przyrodniczych”20.

Na układ urbanistyczny założenia składa się zabudowa podzielona na cztery kwartały 
z centralnie położonym placem miejskim – Luna Platz. Przestrzeń placu zaprojektowana zo-
stała przez Auer+WeberArchitekturbuero+Partner i skupia wokół siebie ofertę handlową, 
edukacyjną, kulturotwórczą (biblioteka) oraz komunikacyjną (przystanek szybkiego tramwa-
ju). Teren ten jest łatwo dostępny i można się do niego dostać pieszo, z każdej części obszaru.

W wyposażeniu centrum oraz uliczek doprowadzających użytkowników do środka zało-
żenia  znalazły się kolorowe wiaty mające dawać cień podczas upalnych dni, a w trakcie tych 
deszczowych schronienie (il. 8). Jednak plac sprawia wrażenie opustoszałego, jest bardziej 
przystankiem komunikacji miejskiej niż miejscem spotkań. 

Forma architektury otrzymała różne oblicza, jednak każde z nich zostało zaprojektowane 
zgodnie z zasadami budownictwa pasywnego. Budynki już na pierwszy rzut oka odróżniają 
się od siebie: ukształtowaniem brył (od prostych, po bardziej złożone) oraz długością po-
szczególnych pasm. Co za tym idzie; różnią się układem stref sąsiedzkich (półprywatnych) 
oraz dostępem do nich, dzięki czemu w całym założeniu łatwo zauważalny jest podział funk-
cjonalny przestrzeni.

Obszar projektowany przez Richard Rogers Partnership (strona północna sąsiadująca 
z terenami zielonymi/rekreacyjnymi) to budynki o dwóch kondygnacjach w formie długich 
bloków. Tu zieleń oraz ciągi piesze, w założeniu, miały wydzielać strefy prywatne. O tym, 
że pomysł segregacji, za pomocą samej roślinności, się nie sprawdził, świadczy dobitne za-
znaczanie granic za pomocą ogrodzeń. Jednostki mieszkalne są tu drobno-gabarytowe, co 
tworzy układ przypominający tereny zabudowy jednorodzinnej.

W obszarach zabudowy o większych gabarytach również przewidziano rozszerzenie stre-
fy prywatnej o przydomowe ogródki, przy mieszkaniach znajdujących się na parterze. I tutaj 
zieleń odgrywa niebagatelną rolę, izolującą mieszkańców przed przypadkowymi obserwa-
torami. Skwery z trawnikami, krzewami, placami zabaw, a nawet stolikami i krzesełkami, 
to obszary, które integrują mieszkańców i dają szansę na zawiązywanie więzi sąsiedzkich. 
Mocno zauważalne jest też, że przestrzenie przeznaczone są tylko na użytek mieszkańców 
okolicznej zabudowy. 

W kwartale, gdzie znajdują się budynki galeriowe autorstwa Herzog & Partner, układ ur-
banistyczny jest dużo luźniejszy. Powoduje to, że przestrzenie między nimi są większe, przez 
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co nie tworzą wnętrz. Znajdują się wśród zieleni, jednak brak wydzielonych stref dostępnych 
jedynie dla mieszkańców (poza strefą prywatną ogrodów w parterach) sprawia wrażenie 
mniej przyjazne stałym użytkownikom. 

Na obrzeża układu trafiły funkcje towarzyszące dzielnicom mieszkaniowym, takie jak: 
szkoła, przedszkole oraz otwarte tereny zielone. Do szkoły BRG SolarCity (il. 9, 10) można 
się dostać pieszo, a dojście zostało zrealizowane w sposób bezkolizyjny i nie przecina żad-
nej z dróg komunikacji kołowej. Inaczej jest z przedszkolem Kindergarten Weikerlseestrasse, 
gdzie zaplanowano możliwość dojazdu samochodem, jednak pozostawiając układ komuni-
kacyjny bezpieczny i przyjazny pieszym.

Tereny rekreacyjne osiedla są buforem pomiędzy dzielnicą mieszkaniową SolarCity 
a pasami zieleni i mokradeł przynależnych do Doliny Traum Dunaj-Augen, należących do, 
wspomnianych już wcześniej, chronionych obszarów „Natura 2000”21. Strefa ta została za-
projektowana przez Atelier Dreiseitl22, które specjalizuje się w kształtowaniu architektury 
krajobrazu. Innowacyjna koncepcja projektowa tych terenów zakładała powstanie atrakcyj-
nie urządzonych przestrzeni wypoczynkowych na terenie miejskim, w tym nowej plaży oraz 
jeziora, wykorzystanie naturalnie występujących różnic terenów, wkomponowanie w nie 
elementów rekreacyjnych23.

W rezultacie powstał bardzo ciekawie rozwiązany obszar, dający możliwość relaksu, kre-
atywnych zabaw, z możliwością uprawiania sportów. Dodatkowo, na pozytywny odbiór prze-
strzeni wpływa fakt jej powiązania z obszarem naturalnej zieleni, co daje mieszkańcom moż-
liwość kontaktu z przyrodą niewystępującą w mieście, bez pokonywania dużych odległości. 

4. PODSUMOWANIE

Najistotniejszym elementem w planowaniu miasta XXI wieku jest człowiek, dlatego stra-
tegia rozwoju przestrzeni mieszkaniowych i publicznych przyjęta w Wiedniu opiera się na 
zapewnieniu aktywności ludzi oraz „ruchu”. Na podstawie wizji, kim będą użytkownicy, po-
wstaje przestrzeń do nich dopasowana, a ostatnim elementem w kształtowaniu przestrzeni 
publicznej są budynki. Wynika to z przyjętego założenia, że dopiero wzajemne przenikanie 
się przestrzeni publicznej z budynkami daje pełen efekt.

Studia powyższych realizacji pokazują, jak istotną rolę ma zintegrowana współpraca po-
między władzami administracyjnymi miasta, inwestorami, planistami oraz mieszkańcami 
włączonymi w proces projektowania. Aktywne współdziałanie wszystkich stron, nie tylko na 
etapie realizacji inwestycji, lecz bieżące monitorowanie jej funkcjonowania poprzez ewalua-
cję, jest kluczowe dla rozwoju oraz kształtowania współczesnych miast oszczędnych i zrów-
noważonych.

W obu omawianych realizacjach widać, jak duży nacisk położony jest na kształtowanie 
zdrowego miasta poprzez tworzenie atrakcyjnych dla użytkowników przestrzeni publicznych 
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i sąsiedzkich oraz zapewnienie kontaktu z zielenią. Na władzy publicznej i podmiotach go-
spodarczych spoczywa obowiązek wprowadzania do planów i projektów rozwiązań ekolo-
gicznych, które mogą zapewnić zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Analizowane 
przykłady austriackich realizacji pokazują, jak dzięki zintegrowanym działaniom admini-
stracyjnym, planistycznym oraz społecznym można stworzyć system miejskich przestrzeni 
publicznych o wysokiej jakości. Wiedeńskie Gazometry są ilustracją nowoczesnego kształto-
wania stref ogólnodostępnych, które towarzyszą zabytkowej formie architektury przy jedno-
czesnym zachowaniu charakteru wielkomiejskości w obszarach zabudowanych. SolarCity na-
tomiast to modelowy przykład ekologicznego rozwoju w postaci jednostek mieszkaniowych 
o ograniczonej wielkości wnikających w istniejące środowisko naturalne.

W polskich miastach wciąż zauważalny jest brak instrumentów partycypacyjnych oraz pla-
nistycznych pozwalających na właściwe kształtowanie przestrzeni publicznej oraz rekreacyj-
nej, która decyduje o charakterze miejsca, stanowi strefę spędzania wolnego czasu, rozrywki, 
pełni funkcję wspólnototwórczą. To tam koncentrują się aktywności życia miejskiego, docho-
dzi do wymiany poglądów24. Wymienione czynniki przyczyniają się do kształtowania lokalnej 
tożsamości. Przestrzeni publicznych oraz zielonych w polskich obszarach mieszkaniowych jest 
zbyt mało, by mogły stać się atrakcyjnymi miejscami spotkań i spędzania czasu.

W podsumowaniu raportu Przestrzeń życia Polaków Janusz Sepioł pisze: 
„Potrzebujemy racjonalnej polityki miejskiej i nowej, aktywniejszej polityki mieszkanio-

wej. Samo zestawienie liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców w Polsce i w krajach, które 
stanowią dla nas punkt odniesienia, pokazuje, jak wiele jeszcze terenów musimy poddać 
urbanizacji i jak duża pula inwestycji jest jeszcze przed nami. Z jednej strony to wyzwanie, 
z drugiej zaś szansa, że pojawi się ta nowa substancja, ta nowa masa krytyczna, która potrafi 
zmienić, poprawić obraz kraju. Osiągniemy sukces, jeśli te działania „od góry” spotkają się 
z ruchem „od dołu”. Z ruchem generowanym troską i ambicją właścicieli nieruchomości, 
członków lokalnych społeczności, wreszcie wspólnot samorządowych o jakość domów, ogro-
dów, zieleni przyulicznej, stanów placów i ulic, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych, 
parków, alei, całej zieleni publicznej. Tę troskę i ambicję można skutecznie mobilizować za-
chętami podatkowymi, małymi grantami, a także dobrą promocją”25.

Cytat ten dobitnie pokazuje, że synergiczne działania fachowców w dziedzinie projekto-
wania, administracji, inwestorów oraz społeczności lokalnych mogą stać się drogą do suk-
cesu w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w którym przestrzenie publiczne, obszary 
mieszkaniowe oraz zieleń stanowią zintegrowaną strefę do użytkowania i życia mieszkańców.
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Il. 1. Wiedeń, Gazometry C i D (fot. M. Bednarz) 
Ill. 1. Vienna, Gasometers C and D 

Il. 2. Wiedeń, Gazometry, widok na plac zabaw (fot. M. Bednarz)
Ill. 2. Vienna, Gasometers, view on the playground 
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Il. 3. Wiedeń, Gazometr B, mieszkania dla studentów (źródło: http://www.wbv-gpa.at)
Ill. 3. Vienna, Gasometer B, students apartments 

Il. 4. Wiedeń, Gazometry, Analiza planu sytuacyjnego przestrzeni Gazometrów, podział ze względu na 
funkcję (opr. M. Bednarz, na podst. źródła: http://www.wbv-gpa.at)
Ill. 4. Vienna, Gasometers, Situation plan with space analysis, functional division 
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Il. 5. Wiedeń, Gazometr A, wnętrze Centrum Handlowego (fot. M. Bednarz)
Ill. 5. Vienna, Gasometer A, Mall 

Il. 6. Wiedeń, Gazometr B oraz przestrzeń ulicy Guglgasse (fot. M. Bednarz)
Ill. 6. Vienna, Gasometer B, Guglgasse street 
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Il. 7. Linz, SolarCity, Tereny rekreacyjne, okolice jeziora Weikersee (fot. M. Bednarz)
Ill. 7. Linz, SolarCity, Recreational and Weikersee lake areas 

Il. 8. Linz, SolarCity, LunaPlatz (fot. M. Bednarz)
Ill. 8. Linz, SolarCity, LunaPlatz 
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Il. 9. Linz, SolarCity, Szkoła BRG SolarCity (fot. M. Bednarz)
Ill. 9. Linz, SolarCity, BRG SolarCity School 

Il. 10. Linz, SolarCity, Szkoła BRG SolarCity, tereny rekreacyjne (fot. M. Bednarz)
Ill. 10. Linz, SolarCity, BRG SolarCity School with recreational space 
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PRZYPISY

1  W. Kopaliński, Integracja, [w:] Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Państwowe 
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1989, s. 232.

2  M. Barry, Nie ma gotowych recept na miasto – O to, jak postrzega miasto, pytamy Martina 
Barryego [WYWIAD], Rozmawiała: Jęksa Agnieszka, 19 wrzesień 2015, http://www.bryla.pl/
bryla/1,90857,18863711,nie-ma-gotowych-recept-na-miasto-o-tym-jak-postrzega-miasto.
html (dostęp: 19.03.2017).

3  J. Sepioł, Przestrzeń życia Polaków, http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-
-pzp_spistresci_1.pdf (dostęp: 24.05.2017).

4  W. Froster, Housing in Vienna. Innovative, social and ecological, Architekturcentrum Wien, 
Wiedeń 2008, s. 12.

5  Plan Rozwoju Obszarów Miejskich – niem. Stadtentwicklungsplan (STEP), jest instrumen-
tem ogólnego i perspektywicznego planowania i rozwoju obszarów miejskich. Zachęca do 
zrównoważonego kształtowania miasta w zakresie ogólnym: określa obszary rozwijające się, 
dominującej zieleni i otwartych przestrzeni, jak również przewiduje rozbudowę infrastruk-
tury transportowej (metro, pociąg, tramwaj oraz sieć drogowa realizowane na wysokim 
poziomie). Wskazuje on przestrzenne i funkcjonalne relacje pomiędzy miastem i regionem.

 Podstawą do kontynuacji planu zagospodarowania przestrzennego są wyniki badań i eksper-
tyz, jak również monitorowanie rozwoju mieszkalnictwa. Plan Rozwoju Obszarów Miejskich 
stanowi zatem wytyczną dla tych w administracji, którzy są odpowiedzialni za szczegółowe 
planowanie i wyznaczanie priorytetów finansowych na rozwój infrastruktury.

6  A. Włoch-Szymla, Kształtowanie się przestrzeni miejskiej w środowisku zamieszkania – 
Wiedeń, „Czasopismo Techniczne”, 3-A/2010, s. 303.

7  M. Kozień-Woźniak, Dzieło architektoniczne w przestrzeni ludycznej, „Czasopismo Tech-
niczne”, 6-A/2008, s. 386–89.

8  W. Froster, op. cit., s. 66.
9  projektu CoopHimmelb(l)au (przypis autora).
10  W. Froster, op. cit., s. 68.
11  A. Drapella-Hermansdorfer, Gazometry Simmering – miasto z recyklingu w mieście XXI wie-

ku, [w:] XII Seminarium z cyklu: „Krajobrazy XXI wieku: idee, strategie, realizacje” Austria, 
Włochy 12–18/19 września 2015, Raport serii SPR nr W1A/S-013/15, Wydział Architektury, 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 2015.

12  Ibidem.
13  A. Wimmer, Projekte/Wohnen Villa Verdi, http://www.awimmer.at/jart/prj3/wim-

mer/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1164397024789&projekte_
id=1164397025624 (dostęp: 21.01.2017).
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14  B. Wojtyszyn, Ekologiczna realizacja miasta „SolarCity” inwestycja w przyszłość zrównowa-
żonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii, „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/
Uniwersytet Zielonogórski”, Nr 160 (40)/2015, s. 29.

15  S. Wehle-Strzelecka, Architektura mieszkaniowa otwarta na przyrodę – przykłady austria-
ckie, „Czasopismo Techniczne”, 3-A/2014, s. 156.

16  B. Wojtyszyn, op. cit., s. 30.
17  Ibidem; Ekologiczna realizacja miasta – „SolarCity” Linz-Pichling, Inwestycja w przyszłość 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, [w:] XII Seminarium z cyklu…, op. cit.
18  M. Walków, SolarCity Linz – Pichling, http://uslugiekosystemow.pl/?q=node/183 (dostęp: 

17.01.2017).
19  LINZ LIFE, SolarCity Pischling Evaluation, http://www.linz.at/english/life/3203.asp (dostęp: 

19.03.2017).
20  B. Wojtyszyn, op. cit., s. 32.
21  Ibidem; Ekologiczna realizacja miasta –  „SolarCity” Linz-Pichling…, op. cit.
22  Obecna nazwa to Rambol Studio Dreiseitl, pracownia jest częścią Ramboll Group, [Rambol 

Studio Dreiseitl, http://www.dreiseitl.com/en/start (dostęp: 24.05.2017)].
23  Ramboll Group, SolarCity, http://www.ramboll.com/projects/germany/solar-city (dostęp: 

20.03.2017).
24  G. Schneider-Skalska, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe; społeczne – oszczędne – 

piękne, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
25  J. Sepioł, Przestrzeń życia Polaków, http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-

-pzp_spistresci_1.pdf (dostęp: 24.05.2017).
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Postrzeganie bryły dachu, jak i każdego innego dzieła architektonicznego oraz całej ota-
czającej nas przestrzeni ma charakter bardzo złożony i jest uzależnione od wielu czynników.

Czynniki te można pogrupować w trzy główne „wymiary”, które mają wpływ na postrze-
ganie przestrzeni przez człowieka.

Podział ten można przedstawić następująco:
1. WYMIAR 
 MOŻLIWOŚCI WZROKU, SŁUCHU, WĘCHU I DOTYKU

• ostrość wzroku, słuchu, powonienia, wrażliwość dotyku,
• pole widzenia, zakres słyszalności, odbierania zapachów, rozróżniania powierzchni,
• motoryka1,
• funkcje mózgowe,
• recepcja2 światła, barw, dźwięków, zapachów, struktur.

2.  WYMIAR
 WYPOSAŻENIE I PREDYSPOZYCJE INDYWIDUALNE

• cechy fizyczne,
• cechy psychiczne,
• percepcja3,
• integracja sensoryczna4,
• poznanie.

3.  WYMIAR
 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

• barwa, ton, zapach, faktura,
• kontrast,
• czas działania danego bodźca, który jest potrzebny do postrzeżenia go, lub czas, przez 

jaki on działa,
• przestrzeń,
• oświetlenie, akustyka, cyrkulacja, wilgotność powietrza, temperatura.
Zmiany w jednym z wymienionych powyżej składników mogą znacząco wpłynąć na 

zmiany innych składników lub nawet całych wymiarów. Przykładowo zmiana rozmiaru 
obiektu lub też jego oświetlenia może zmniejszyć (lub zwiększyć) czas potrzebny do jego 
„prezentacji”.

Dwa pierwsze wymiary zawierają uwarunkowania do postrzegania5 dowolnego obiektu 
w sposób indywidualny, ponieważ znajdują się w każdym z nas.

Są to uwarunkowania typu:

FIZJOLOGICZNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO

Pierwsze z nich, czyli uwarunkowania typu fizjologicznego, to te informacje, które reje-
strują nasze narządy wzroku, słuchu, powonienia czy też dotyku. Ale obraz rzeczywistości 
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powstały (zarejestrowany) za ich pośrednictwem jest jedynie zespołem nic nie znaczących 
sygnałów (znaków), jakie zostały zarejestrowane i przekazane do kory mózgowej.

Gdyby postawić np. pytanie:

W jaki sposób widzimy?

To odpowiedz byłaby prosta:

Widzimy mózgiem, a nie oczami.

Ponieważ to, co nazywamy widzeniem, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykłej wę-
drówki światła przez system wzrokowy mózgu.

Przetwarzanie światła rozpoczyna się w oczach, które są połączone z mózgiem. Są one rów-
nież najbardziej zewnętrznym fragmentem centralnego układu nerwowego. Światło zostaje zła-
pane i zogniskowane w siatkówce oka, następnie przetworzone na impulsy elektryczne i przesła-
ne nerwami wzrokowymi do mózgu. Tam impulsy biegną do ośrodka wzroku, mieszczącego się 
w tylnej części mózgu, gdzie przekształcane są na wrażenia wzrokowe. Dzięki temu, że faktycznie 
widzimy mózgiem, uszkodzenie pewnych obszarów mózgu może spowodować całkowitą ślepotę 
nawet u osób, których oczy są zdrowe. Można powiedzieć, że takie osoby patrzą, lecz nie widzą6.

Podobnie przedstawia się sytuacja z pozostałymi zmysłami. Sygnał, jaki został przekazany 
do kory mózgowej, umożliwia nam jedynie widzenie obrazu, czucie zapachu itp. – nie umoż-
liwia nam natomiast rozpoznawania, co on przedstawia, zapamiętywania go czy też przypo-
minania sobie obrazów wcześniej widzianych. Dzięki niemu możemy jedynie np. odebrać 
percepcję kształtu oraz barwy oglądanego obiektu architektonicznego. A przecież na tym 
widzenie nie polega, ponieważ nie jest ono jedynie postrzeganiem ludzi i przedmiotów, lecz 
rozpoznawaniem, kim lub czym są w rzeczywistości.

Ponadto badania mechanizmu wzroku wykazały, że obrazy, które docierają do siatkówki, 
są dwuwymiarowe, płaskie jak fotografia – mimo iż w rzeczywistości świat jest trójwymia-
rowy i takim go widzimy. Obraz odbierany przez oczy jest też ustawiony do góry nogami, 
a jednak mózg ustawia go we właściwej pozycji.

Świadome widzenie świata jest połączone ze zdolnością przypominania i zapamiętywa-
nia widzianych obiektów, czyli np. rzeczywisty proces widzenia jest zależny od czynności in-
nych części mózgu niż te, do których dochodzi sygnał z siatkówki oka.

Dopiero uwarunkowania typu psychicznego pozwalają nam zrozumieć znaczenie tych 
sygnałów7. Obrazy, które odbieramy wzrokiem i które zostają przekazane do mózgu, pod-
dawane są przez niego koniecznym poprawkom, ponieważ oczekuje on, by miały one ce-
chy charakterystyczne dla świata zewnętrznego – takie jak np. trójwymiarowość. Mózg 
również świetnie wie, gdzie jest góra, a gdzie dół. Od momentu narodzin mózg jest wy-
czulony na bodźce wzrokowe, które odpowiadają jego wrodzonemu sposobowi rozumienia 
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rzeczywistości, a w procesie postrzegania czynnik psychologiczny sprawia, że człowiek osią-
ga umiejętność nadawania tym sygnałom8 odpowiednich treści.

W tych psychicznych procesach zachodzących w mózgu doświadczenie zdobyte w prze-
szłości ma niemal taką sama ważność dla odbierania przestrzeni oraz zrozumienia tego, co 
się dzieje wokoło, jak właśnie pobudzone różne receptory i sygnały, jakie zostały przez nie 
pozyskane do odpowiedniego obszaru kory mózgowej. Nasz mózg przechowuje obrazy wi-
dzianych miejsc, osób czy zdarzeń, a w miarę potrzeby uzupełnia brakujące fragmenty wi-
dzianych obrazów, pozwalając odczytać ich sens.

Zresztą samo widzenie obiektu to jeszcze nie wszystko. Ważne jest, by wiedzieć, gdzie się 
on znajduje względem nas samych. Nasz mózg jest w stanie to określić dzięki umiejętności 
zwanej widzeniem głębi przestrzeni.

Jednym z najważniejszych zjawisk związanych z odbieraniem głębi przestrzeni jest widze-
nie dwuoczne, czyli binokularne.

Obrazy, jakie powstają na siatkówkach obu naszych oczu, różnią się nieco od siebie. Jest 
to podyktowane tym, że oczy są od siebie nieco oddalone, a co zatem idzie, promienie z każ-
dego punktu przedmiotu docierają do lewego i prawego oka pod innym kątem. Złożenie tych 
obrazów w mózgu daje stereoskopowość, czyli wrażenie głębi.

Samo wrażenie głębi powstaje z udziałem wielu czynników, ale główną rolę odgrywają 
czynniki psychologiczne. Obrazy, jakie powstają na siatkówkach oczu, są tylko bazą fizjolo-
giczną, a całe przekształcenie i „zobaczenie obiektu” powstaje w mózgu w wyniku porówny-
wania różnic, jakie mają przesłane do mózgu obrazy z obu siatkówek.

W tym miejscu warto zacytować Ogle, który na temat stereoskopii napisał:

Stereoskopia jest zjawiskiem zmysłowym, rządzącym się własnymi prawami i mającym własny me-
chanizm fizjologiczny. Dany osobnik albo ją posiada, albo nie. Ćwiczenie wydaje się bez wpływu na 
rozwój stereoskopii jako takiej, może ono jednak powiększyć zdolność danej osoby do rozróżniania 
różnic w głębokości, podobnie jak w przypadku ostrości wzroku, którą można nieco poprawić przez 
ćwiczenie. Ale należy pamiętać, że widzenie dwuoczne jest tylko jedną z metod, jakimi mózg posłu-
guje się przy odbieraniu głębi przestrzeni. Dlatego wiele osób niewidomych na jedno oko widzi głębię 
przestrzeni10.

Nie tylko ludzie niewidomi na jedno oko, ale również cierpiący na ślepotę przestrzenną11 
przy odbieraniu przestrzeni nie mogą korzystać ze stereoskopii i przykładowo oglądanie trój-
wymiarowych filmów nie stanowi dla nich żadnej rozrywki. Mimo to wiele osób cierpiących 
na tę dolegliwość może widzieć w trzech wymiarach12, gdyż niektóre sygnały przestrzenne 
interpretowane przez mózg są odbierane przez jedno oko, niezależnie od drugiego.

A więc istnieją na pewno inne sposoby, jakimi posługuje się mózg przy określaniu głębi. 
Takimi sposobami może być np.:
• podświadoma ocena napięcia mięśni jednego oka, która daje nam możliwość oceny od-

ległości od przedmiotu13,
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• jeżeli jeden obiekt zasłania częściowo drugi, to w sposób naturalny wiemy, który z nich 
znajduje się bliżej nas,

• wielkość obiektu też jest ważną wskazówką, ponieważ z reguły to, co większe, odbieramy 
jako bliższe,

• zasady perspektywy, na które człowiek jest szczególnie wrażliwy.
Ale czy rodzimy się z umiejętnością widzenia głębi przestrzeni?
Trudno na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W czasie stuleci, w trakcie któ-

rych filozofów i naukowców fascynowało to pytanie, powstały aż trzy szkoły starające się 
znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Pierwsza z nich uważa, że chociaż widzimy przykładowo zbiegające się szyny kolejowe 
na horyzoncie, wiemy z doświadczenia, iż w rzeczywistości są do siebie równoległe. Dlatego 
umysł interpretuje otrzymane sygnały zgodnie z prawdą. Uświadamia sobie, że to, co mniej-
sze, jest w rzeczywistości bardziej odległe od naszych oczu.

Druga szkoła, wyjaśniająca sposób widzenia przez nas głębi, wykorzystuje termin Gestalt, 
który po niemiecku znaczy wzór lub forma. Uważa ona, że gdy patrzymy na jakąś scenę, nasz 
umysł intuicyjnie wychwytuje pełne jej znaczenie. Dlatego bezcelowe jest analizowanie, jak 
poszczególne fragmenty układają się w umyśle w całość. Przedstawiciele tej szkoły stwier-
dzają, że układają się zgodnie z przyjętym przez mózg wzorem.

Trzecia szkoła przyjmuje, że umysł odbiera wiele różnych wskazówek, świadczących o od-
ległości innych niż np. zbliżanie się szyn do siebie. Jedną z najważniejszych jest ta, że zarys 
i faktura wszelkich obiektów stają się coraz mniej wyraźne, im dalej się znajdują. Oznacza to, 
że kojarzymy wyrazistość kształtów z bliskością, a ich mglistość z oddaleniem.

Według mnie w mózgu zachodzą procesy, które charakteryzują założenia tych trzech 
szkół15. Przykładowo F.H. Adler w swojej książce Fizjologia oka pisze, że psycholodzy twier-
dzą, że chociaż wszystkie informacje z obszaru percepcji są odbierane, to tylko ich niewielka 
liczba zostaje przetworzona.

Proces przetwarzania danych, napływających do danego człowieka, odbywa się w stałym 
tempie biologicznym, charakterystycznym dla danej osoby, ponieważ „dla każdego istnieje 
stały czas reakcji, stały czas adaptacji do nowych warunków...”, a nasz mózg wybiera te infor-
macje, które w danym momencie uważa za najważniejsze, najbardziej zbliżone do prawdy. 
Dlatego też możemy świadomie go oszukać, odpowiednio oddziałując na czynniki dwóch 
pierwszych wymiarów czynnikami wymiaru trzeciego.

W tym właśnie miejscu główną rolę w kształtowaniu postrzegania dzieła architektonicz-
nego17 ma architekt. On to właśnie, przy odpowiednim użyciu czynników z wymiaru trze-
ciego, może wpływać na taki lub inny odbiór danego obiektu. Wrażenie, jakie będzie on 
wywierał na obserwatorze, wcale nie musi być zgodne z prawdą – odbierany rzut obiektu 
wcale nie musi być jego rzutem rzeczywistym, elewacja elewacją, powierzchnia powierzch-
nią, a kubatura kubaturą. Rzeczywisty kształt realizowanego obiektu nie musi mieć w efek-
cie końcowym dużo wspólnego z jego kształtem odbieranym przez obserwatora, a na ile 
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rzeczywistość odbiega od uzyskanej iluzji, jest uwarunkowane kunsztem architekta oraz jego 
znajomością geometrii18 w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Stosując świadomie w trakcie projektowania zasady perspektywy, barwę, światłocień, 
zmienne faktury, odbicia lustrzane, kontrast czy też różne złudzenia optyczne, architekt 
może obiekty:
• zmniejszać i powiększać,
• poszerzać i zwężać,
• robić je niemal niewidocznymi w swoim otoczeniu lub też powodować, że będą przycią-

gały wzrok obserwatora,
• może do obiektów dodawać nieistniejące fragmenty architektury, takie jak: kopuły, skle-

pienia, wnęki, kaplice, korytarze, kolumny, okna itd.,
• może również ukryć część obiektu,
• lub też spowoduje, że z różnych obiektów stworzy nieistniejący w rzeczywistości obiekt,
a wszystko w zależności od potrzeby, która może być podyktowana różnymi uwarunkowaniami19.

Przykładem takiego uwarunkowania mogą być przepisy policyjno-budowlane20, obowią-
zujące na terenach polskich w XIX wieku, które przyczyniły się do masowego wprowadzania 
dachów mansardowych na domach czynszowych w zwartej zabudowie miast polskich. Dal-
szym przekształceniem tego rodzaju dachu był cały system dachów niesymetrycznych, których 
widok od strony ulicy przypomina dach mansardowy. Stosowane były właściwie wyłącznie na 
budynkach w zabudowie zwartej w celu lepszego wykorzystania powierzchni poddasza oraz 
do upodobnienia od strony ulicy do dachu mansardowego, krytego u nas dachówką21, podczas 
gdy od strony podwórza występowała płaska połać kryta blachą lub tanią papą.

Na poniższych fotografiach przedstawiono obiekty powstałe w XIX wieku, a utrwalone na 
kliszach pochodzących z przełomu XIX i XX wieku.

Dobry architekt musi sobie również zdawać sprawę, że na odbiór jego dzieła mają też wpływ 
inne czynniki, nie tylko te, które oddziałują na zmysł wzroku. Duże znaczenie na odbiór dzieła 
architektonicznego mają również czynniki oddziałujące na inne zmysły: węch, słuch czy dotyk.

Czyż przykładowo kościół, katedra nie kojarzą się nam z półmrokiem, delikatnym szme-
rem modlitw wypełniających ciszę wnętrza, zapachem palących się świec i delikatną wonią 
unoszących się kadzideł oraz cichnącym dźwiękiem organów? Te wszystkie elementy połą-
czone z architekturą tworzą niezapomniane wrażenie, kształtują specyficzny odbiór dzieła 
architektonicznego – jedyny i niepowtarzalny.

Jeżeli architekt zapomni o pozostałych czynnikach, które będą towarzyszyć jego dziełu, gdy 
stworzy obiekt w oderwaniu od otoczenia i nie weźmie pod uwagę psychiki ludzkiej, tradycji 
oraz przyzwyczajeń ludzkich, to może się okazać, że najgenialniejszy projekt, który stworzy 
na papierze lub nawet w modelu, nie spełni oczekiwań jego i odbiorców. Może być zupełnie 
inaczej postrzegany, niż to, co było w jego założeniu, a w efekcie końcowym nie przyjęty przez 
odbiorcę tak jak się tego autor spodziewał. Nie może się wówczas dziwić, że jego „odrzucone” 
dzieło zostanie przez odbiorców zmienione, przeprojektowane lub przebudowane.
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Il. 1. Dachy klasztoru i kościoła OO. Paulinów na Skałce w Krakowie w promieniach popołudniowego, 
jesiennego słońca, na tle zasłanego obłokami nieba

Ill. 1. The roofs of the Pauline Church on the Rock in Kraków, in the afternoon, autumn sun, on the 
background of cloudy sky

1. ostrość wzroku, ...
2. pole widzenia, ...
3. motoryka
4. funkcje mózgowe
5. recepcja światła i barw, ...
6. cechy fizyczne
7. cechy psychiczne
8. percepcja
9. integracja sensoryczna

10. poznanie
11. barwa, ...
12. kontrast
13. czas
14. przestrzeń
15. oświetlenie, ...

Il. 2. Model przestrzenny przedstawiający czynniki mające wpływ na postrzeganie otaczającej nas 
przestrzeni, opracowany przez Anne L. Corn. Rysunek modelu wykonany został na podstawie ilustracji 

zamieszczonej w czasopiśmie „Wiedza i Życie” 2/92
Ill. 2. A spatial model showing the factors that influence the perception of the surrounding space, 

developed by Anne L. Corn. Drawing of the model was made on the basis of a figure appearing in the 
journal “Wiedza i Życie” 2/92
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Il. 3. Budowa oka ludzkiego
Ill. 3. Anatomy of the human eye

Il. 4. Zasada widzenia binokularnego. Rysunek zamieszczony w II tomie 
Perspektywy malarskiej prof. K. Bartla
Ill. 4. The principle of the binocular vision. Drawing contained in the 
II volume of Perspective in painting by professor K. Bartel

Il. 5. Lewe i prawe oko człowieka rejestruje obraz 
obiektu trochę inaczej. Dopiero złożenie obu tych 
płaskich obrazów daje nam obraz przestrzenny oraz 
wrażenie głębi
Ill. 5. The left and right eye captures the image of the 
object a little differently. Only the merger of both 
of these flat pictures gives us the spatial image and 
impression of depth
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Il. 6. Plac Matejki z pomnikiem grunwaldzkim w Krakowie uwieczniony na parze zdjęć 
przygotowanych do stereoskopu Davida Brewstera. Zdjęcia te wykonano oddzielnie9, w niewielkim 

oddaleniu od siebie, za pomocą zwyczajnego aparatu fotograficznego, starając się jedynie oddać 
widok z każdego oka

Ill. 6. Matejko Square with the Battle of Grunwald monument in Kraków captured on a pair of 
photographs prepared for the David Brewster’s stereoscope. These photos were made separately9 in 
a small distance from each other, using ordinary camera, trying to only show the view from each eye

Il. 7. Powyższy rysunek pokazuje nam, jak głęboko w naszej świadomości zakorzeniona jest 
umiejętność odczytywania perspektywy. Dorysowanie paru linii, które w naszej podświadomości 

obrazują jej zasady, spowodowało, że postać stojąca najbliżej dolnej krawędzi wydaje się „karłem” 
w porównaniu z postacią umieszczoną najwyżej, która wydaje nam się „olbrzymem” – mimo iż 

wszystkie postaci są w rzeczywistości identycznej wielkości
Ill. 7. The image above shows how deeply is the ability to view perspective rooted into our 

consciousness. Adding a few lines that in our subconscious reflect its principles, caused the person 
standing closest to the bottom line seem to be a “dwarf” in comparison with the person placed the 

highest, who seems to us to be “giant” – despite the fact that all the persons are in fact the same size
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Il. 8. Równoległe linie drogi zbiegają się w jednym punkcie na horyzoncie
Ill. 8. Parallel lines of the road meet at one point on the horizon

Il. 9. Słynna „Aleja w Middelharnis” Meinderta Holberga jest bardzo dobrym przykładem na ukazanie 
głębi przez zastosowanie typowo geometrycznego schematu perspektywy centralnej. Dzięki temu 
pejzaż ten przyciąga wzrok obserwatora w głąb alei. Ten sam efekt można uzyskać nie tylko na 
obrazie
Ill. 9. The famous “The Avenue at Middelharnis” by Meindert Holberg is a very good example to 
show the depth by applying a typically geometric pattern of central perspective. Thanks to that, this 
landscape attracts the viewer’s eyes into the avenue. The same effect can be achieved not only on 
the image
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Il. 10. Nie zawsze jednak to, co widzimy, a właściwie to, co wydaje się nam, że widzimy, jest zgodne 
z rzeczywistością. Jak zwodnicza potrafi być geometria trójwymiarowych obiektów najlepiej 

chyba ilustruje „Pokój Amesa”14. Patrząc na niego (po stronie lewej), wydaje się nam, że widzimy 
prostopadłościenny pokój, w którym przebywają jednocześnie karzeł i olbrzym. Rzeczywistość jest 

jednak całkowicie inna. Pomieszczenie to jest sześcioboczną, nieregularną konstrukcją, w której tylna 
ściana, podłoga i sufit są pochyłe, a znajdujący się wewnątrz niej ludzie są podobnego wzrostu

Ill. 10. Not always, however, what we see, and actually, what we think we see, is consistent with reality. 
The misleading nature of geometry of three-dimensional objects is probably best illustrated by the “Ames 
room”14. Looking at it (on the left), it seems to us that we see a rectangular room, with a dwarf and a giant 

in it. The reality, however, is completely different. The room is a hexagonal, irregular structure, in which 
the rear wall, floor and ceiling are inclined, and the people inside are of similar height

Il. 11. Nokturn w błękicie i złocie – James Abbott 
McNeill Whistler

Ill. 11. Nocturne: Blue and Gold – James Abbott 
McNeill Whistler
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Il. 12. Świat iluzji – znika granica pomiędzy architekturą rzeczywistą a namalowaną sklepienia nawy 
głównej kościoła S. Ignazio w Rzymie, dzieła Andrei Pozza16

Ill. 12. World of illusion – the division into actual and painted architecture disappears on the nave’s 
barrel vault of the Church of S. Ignazio in Rome, painted by Andrea Pozza16

Il. 13. Arkadowe przejście prowadzące 
z wewnętrznego ogrodu w Palazzo Spada w Rzymie do 
małego dziedzińca ma w rzeczywistości 8,85 m. Efekt 
nierzeczywistej głębi Francesco Borromini uzyskał 
przez naśladowanie efektów perspektywicznych – 
kolumny na początku są grubsze, a na końcu cieńsze, 
gzymsy opadają, natomiast podłoga wznosi się 
i posiada wzór nie kwadratowy, jak by się nam mogło 
wydawać, ale złożony z trapezoidalnych kształtów
Ill. 13. Arcaded passage from the internal garden in 
Palazzo Spada in Rome to a small courtyard that has in 
fact 8.85 m. The effect of unreal depth was obtained 
by Francesco Borromini by mimicking the effects of 
perspective – column in front are thicker and those in 
the end are thinner, cornices fall, while the floor rises 
and has a pattern, which is not a square, as it appear, 
but is made of trapezoidal shapes
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Il. 14. Dom Jana Kantego Federowicza, zaprojektowany przez Teodora Hoffmana, mieszczący się 
w Krakowie przy ul. Świerczewskiego22

Ill. 14 House of Jan Kanty Federowicz, designed by Theodore Hoffman, located in Kraków, 
ul. Świerczewskiego22

Il. 15. Pałac Potulickich, zaprojektowany przez Leonarda Marconiego i Filipa Pokutyńskiego, 
mieszczący się w Krakowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 423

Ill. 15. Potuliccy Palace, designed by Leonard Marconi and Filip Pokutyński, located in Krakow, 
ul. Józefa Piłsudskiego 423

Il. 16. Pałac Mańkowskich, zaprojektowany przez Władysława Kaczmarskiego i Józefa Sowińskiego, 
mieszczący się w Krakowie przy ul. Topolowej 524

Ill. 16. Mańkowscy Palace, designed by Władysław Kaczmarski and Józef Sowiński, located in Kraków, 
ul. Topolowa 524

Il. 17. Gmach Lecznicy Związkowej, zaprojektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka 
Mączyńskiego, mieszczący się w Krakowie przy ul. Garncarskiej 1125

Ill. 17. The building of the Federal Clinics, designed by Tadeusz Stryjeński and Franciszek Mączyński, 
in Kraków, ul. Garncarska 1125
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Il. 18. Stare i na nowo kształtowane dachy krakowskiego Kazimierza – domy przy ulicy Szerokiej  
w Krakowie
Ill. 18. Old and newly shaped roofs of Kazimierz – house at ul. Szeroka in Kraków
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PRZYPISY

1  Właściwa ludziom i zwierzętom zdolność wykonywania ruchów, kierowania czynnościami.
2  Przyjmowanie, przyswajanie.
3  Uświadomienie, całościowe odbieranie bodźców zewnętrznych i ich strukturalizacja, uzależ-

niona od zainteresowań, czynników emocjonalnych i społecznych działających na jednostkę 
oraz od osobowości jednostki; spostrzeganie, odbiór.

4  Sensoryczny, czyli dotyczący poznawania za pomocą zmysłów; czuciowy, wrażeniowy.
5  Odbioru.
6  Zjawisko to nazywa się ślepotą korową. Oczy ludzi nią dotkniętych reagują normalnie na 

światło, chociaż w ich mózgach nie powstają żadne obrazy.
7  Znaków.
8  Obrazom, odczuciom, dźwiękom.
9  Ciekawą rzeczą jest fakt zanotowania upływu czasu pomiędzy wykonaniem obu tych zdjęć. 

Upływ czasu zaznaczył się tym, że na miejscu policjanta widocznego na lewym zdjęciu 
pojawia się chłopiec (na zdjęciu prawym).

10  Przykładowo świetnie prowadzą samochód.
11 Polegającą na niemożności ustawieniu oczu tak, by wychwycić sygnały przestrzenne, które 

normalnie odbieramy przy widzeniu dwuocznym.
12 A nawet pracować w zawodach, w których konieczna jest umiejętność wyobraźni prze-

strzennej.
13  Ale ocena ta jest na pewno mniej dokładna, niż gdy patrzymy na dany obiekt obu oczami.
14  Zdjęcie „Pokoju Amesa” wykonał John Hedgecoe.
15  Czyli wszystkie po części mają rację.
16  „Alegoria misji jezuickich” to fresk namalowany w latach 1691–1694.
17  W tym również dachu.
18  Zwłaszcza perspektywy, złudzeń optycznych, odbić lustrzanych, gry światłocieni.
19  Podyktowana przykładowo przez ukształtowanie terenu, lokalizację, prawa budowlane, 

zezwolenia, wymagania inwestora, modę, materiały budowlane czy też w końcu możliwości 
finansowe zleceniodawcy.

20  Przepisy te z jednej strony ograniczały wyraźnie wysokość domów wielopiętrowych, a z dru-
giej zawierały przepisy, sprzyjające powstawaniu zamaskowanych pięter ponad najwyższą 
dozwoloną wysokością domu. Przepis ten miał następujące brzmienie:

 Nachylenie dachu przy całkowitym wyzyskaniu dozwolonej wysokości nie powinno prze-
kraczać 60°, suma zaś występów mansardowych połowy długości frontu budynku.

Warto zaznaczyć, że wspomniane tu występy mansardowe to nic innego jak okienka pomiesz-
czeń mieszkalnych poddasza mansardowego.

21  We Francji pokryciem dominującym był łupek, u nas prawie nie występujący.
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22  Muzeum Narodowe w Krakowie, Pracownia Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego 
w Krakowie, nr inw. 5900.

23  Muzeum Narodowe w Krakowie, Pracownia Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego 
w Krakowie, nr inw. 3919.

24  Muzeum Narodowe w Krakowie, Pracownia Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego 
w Krakowie, nr inw. 4091.

25  „Architekt”, t. 11, 1900, tabl. XI. 3.6.
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1. WSTĘP

Niniejszy artykuł poświęcony jest niewielkiemu miastu Zaklików, położonemu w północno-
-zachodniej części województwa podkarpackiego. To niewielki, kilkutysięczny ośrodek, który 
stoi u progu zmian, które mogą odmienić jego wizerunek, podnieść atrakcyjność i przyciągnąć 
do niego nowych mieszkańców. W 2016 roku Samodzielna Pracownia Architektoniczna Wy-
działu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej nawiązała współpracę z Gminą Za-
klików w celu przeprowadzenia Warsztatów Studenckich z możliwością wdrożenia rozwiązań 
projektowych i dalszych aktywności. Warsztaty były także okazją do wymiany poglądów oraz 
dyskusji na temat przyszłości miejscowości, w tym do porównania wizji i potrzeb mieszkańców, 
władz samorządowych i przedstawicieli Uczelni: nauczycieli akademickich i studentów.

2. KILKA SŁÓW O ZAKLIKOWIE

Zaklików otrzymał prawa miejskie magdeburskie 9 kwietnia 1565 roku, nadaniem króla Zyg-
munta Augusta. Miasto lokowano na „surowym korzeniu” – na gruntach wsi Zdziechowice Dru-
gie. Założycielem i pierwszym właścicielem miasta był Stanisław Zaklika z Czyżowa herbu Topór, 
od którego nazwiska miasto wzięło swoją nazwę. Miasto pozostawało w rękach prywatnych aż 
do rozbiorów; właścicielami Zaklikowa byli m.in. Gniewoszowie, Załuscy i Małachowscy. 

Około roku 1580 wybudowano drewniany kościół św. Anny, działający jako filia parafii 
w sąsiednich Zdziechowicach. Przy kościele w 1581 r. wybudowano szpital (przytułek) i za-
łożono szkołę parafialną. Niedługo później właściciel miasta, Marcin Gniewosz, przekształcił 
kościół na zbór kalwiński, jednak już w 1594 roku obiekt spłonął. W 1608 roku erygowano 
nową, rzymskokatolicką parafię pw. Trójcy Przenajświętszej – już w Zaklikowie, w nowym, 
murowanym kościele. Była to fundacja Anny Gniewoszowej, która po śmierci męża nawró-
ciła się na katolicyzm. 

W kolejnych wiekach miasto stopniowo rozwijało się, pozostając jednak niewielkim 
ośrodkiem. Znajdowało się w województwie lubelskim i to z Lublinem miało najmocniejsze 
związki. 

Koniec XVIII i początek XIX wieku były dla Zaklikowa wyjątkowo burzliwe z powodu czę-
stych zmian granic. Po upadku Polski w 1795 roku miasto znalazło się w zaborze austriackim, 
jednak już w 1809 roku, po klęsce Austrii w wojnie z napoleońską Francją, Zaklików wszedł 
w skład Księstwa Warszawskiego, a raptem sześć lat później (1815), po upadku Napoleona, 
znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego – pod panowaniem rosyjskim. Granica po-
między cesarstwami znajdowała się nieopodal Zaklikowa – do dziś na pamiątkę na obrzeżach 
gminy stoi słup graniczny. W 1869 roku, w ramach represji po upadku powstania stycznio-
wego, Zaklików utracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero w XXI wieku – w roku 2014 roku 
ponownie stał się miastem w świetle prawa.
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Podczas I wojny światowej, w roku 1915, wybudowano linię kolejową, która połączyła 
Lublin z zaborem austriackim, a Zaklików ze stolicą regionu i dalej – z krajem i Europą.

Na początku XX wieku Zaklików liczył ok. 4 tysięcy mieszkańców, z czego znaczną część 
stanowili Żydzi. Kres ich spokojnej egzystencji przyniosła tragedia Holocaustu – większość za-
klikowskich Żydów zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. Wymownym śladem tej społeczności 
jest żydowski cmentarz z kilkoma zachowanymi macewami.

Okres PRL to odbudowa miasta po wojnie – szczególnie dotkliwa dla Zaklikowa była eks-
terminacja ludności żydowskiej, zniszczenia materialne dotyczyły go w mniejszym stopniu 
– i jego stopniowy rozwój. Powstało wówczas kilka zakładów przemysłowych i budynków 
użyteczności publicznej.

Obecnie Zaklików liczy około 3 tysięcy mieszkańców i jest najdalej na północ wysuniętym 
miastem województwa podkarpackiego. Działa w nim kilka zakładów produkcyjnych i usłu-
gowych, m.in. Zakład Energetyczny, Zakład Drzewny „Rejon Las”, HSW S.A. – Fabryka Ele-
mentów Złączonych „Fasctec” (filia Huty Stalowa Wola). Jest siedzibą szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, tworzących zespół szkół. W mieście działa również 
Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Zaklikowskiej, świetlica i biblioteka, jednak zaple-
cze kulturalne jest ubogie i wymaga zdecydowanych zmian i poszerzenia oferty.

Mimo utraty praw miejskich Zaklików zachował miejski układ urbanistyczny, wpisany 
2 sierpnia 1982 roku do rejestru zabytków pod numerem rej. 232/A. Najcenniejszymi zabyt-
kami Zaklikowa są kościoły św. Anny (modrzewiowa kaplica cmentarna z końca XVI wieku) 
i Trójcy Przenajświętszej (parafialna, barokowa świątynia z początku XVII wieku).

3. WARSZTATY STUDENCKIE

Warsztaty Studenckie z cyklu „Synergia w Architekturze”, organizowane są od roku 2015 
przez Samodzielną Pracownię Architektoniczną Wydziału Budownictwa i Architektury Poli-
techniki Lubelskiej, Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej oraz Fundację na Dużą Skalę 
(Poznań). Pomysłodawcą Warsztatów jest dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. nadzw. PL, któ-
ry zainspirowany został przez prof. Zbigniewa Bacia, organizatora wrocławskich warsztatów 
HABITATY, poświęconych środowisku mieszkaniowemu.

Warsztaty „Synergia w architekturze” skupiają się na zagadnieniach architektury inte-
grującej przestrzeń w strukturach urbanistycznych miast. Podejmują one aktualne proble-
my współczesnych miast: utratę spójności struktury przestrzennej, konieczność rewitalizacji 
przestrzeni oraz jej „integracji” – scalania poprzez wprowadzenie nowych form i obiektów. 

Poprzednie edycje warsztatów podjęły temat rewitalizacji rejonu Rotundy w Zamościu – miej-
sca ważnego formalnie i przestrzennie, obecnie Muzeum Martyrologii oraz centrum wsi Żółkiew-
ka, gdzie m.in. zaproponowano ścieżkę historyczną, upamiętniającą chwałę polskiego oręża oraz 
bohaterów Ziemi Chełmskiej: Stanisława Żółkiewskiego, Jana Zamojskiego i Jana III Sobieskiego.
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4. WARSZTATY W ZAKLIKOWIE

Trzecie warsztaty studenckie z cyklu „Synergia w Architekturze” odbyły się w dniach 
3–9 lipca 2016 roku w Zaklikowie i Lublinie. W ramach warsztatów opracowywano dwa te-
maty projektowe: „Rewitalizację domu kultury” oraz „Przekształcenia przestrzeni publicznej 
– rynku”.

Warsztaty zorganizowano we współpracy nauczycieli akademickich z Samodzielnej Pra-
cowni Architektonicznej WBiA PL z Urzędem Miasta i Gminy Zaklików. Opiekunem nauko-
wym był prof. Jan Wrana, zaś opiekunami grup studenckich: dr inż. arch. Kamila Boguszew-
ska, mgr inż. arch. Olga Skoczylas, mgr inż. arch. Karol Krupa i mgr inż. arch. Piotr Gleń. 
W warsztatach wzięło udział 26 studentów kierunku Architektura1 (il. 1).

Warsztaty podjęły tematy aktualne i ważne dla mieszkańców. Zarówno kwestia moder-
nizacji obiektu kultury, jak i przestrzeni publicznej (rynku), wymagały konstruktywnej dys-
kusji i podjęcia działań. Ich zdanie i opinie były ważną wytyczną projektową, dlatego zespół 
pierwszy raz spotkał się z mieszkańcami miasta jeszcze przed warsztatami – miało to miejsce 
podczas wizji lokalnej 24 czerwca 2016. W czasie spotkania pozyskano listę oczekiwanych 
przez mieszkańców rozwiązań koncepcyjnych, zarówno dla rewitalizacji domu kultury jak 
i dla przekształceń przestrzeni publicznej – rynku. 

Podczas warsztatów studenci podzieleni na grupy opracowywali – pod okiem opiekunów 
grup – wariantowe propozycje i koncepcje dotyczące dwóch wiodących tematów. Brali pod 
uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i kontekst miejsca, jego historię i sąsiedztwo oraz 
współczesne trendy w architekturze. Efektem prac studentów był wachlarz interesujących 
rozwiązań, który został przedstawiony mieszkańcom i władzom podczas kolejnego spotka-
nia w dniu 24 listopada 2016. Zaprezentowano na nim atrakcyjne propozycje generalnych 
zmian, poddając je publicznej dyskusji oraz uzyskując pozytywne oceny mieszkańców dla 
zaprezentowanych rozwiązań.

4.1. GMINNY OŚRODEK KULTURY 

Obecny Gminny Ośrodek Kultury jest niewielkim budynkiem zlokalizowanym w centrum 
miejscowości, powstałym w okresie PRL. Wizualnie prezentuje styl charakterystyczny dla 
budynków z tego okresu: prostą bryłę z regularnymi przeszkleniami w formie prostokątnych 
okien, z mocnym akcentem w postaci trzech par czerwonych drzwi garażowych, gdyż oprócz 
funkcji kulturalnych obiekt pełni funkcję remizy. Dysponuje on salą widowiskową oraz nie-
zbędnym, podstawowym zapleczem, jest jednak niewystarczający wobec potrzeb miesz-
kańców. Pod kątem rodzaju i ilości zajęć GOK działa bowiem bardzo aktywnie, prowadząc 
zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych: klub poezji, kółko plastyczne, naukę gry na instru-
mentach muzycznych, chór męski, klub seniora i koło ZBoWiD. Efekty tych działań przedsta-
wiane są w formie wystaw, koncertów, festynów rekreacyjno-kulturalnych oraz uczestnictwa 
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w okolicznościowych spotkaniach rocznicowych lub uroczystościach z okazji świąt państwo-
wych. Wszystkie te aktywności wymagają odpowiedniego, komfortowego zaplecza, funkcjo-
nalnego i bezpiecznego. Wskazane jest również unowocześnienie elewacji, która winna być 
otwarta na potencjalnego użytkownika i „zapraszać” do wnętrza.

Współczesne ośrodki kultury wyraźnie różnią się od „domów kultury” działających 
w okresie PRL. Choć spora część z nich powstała właśnie w tym okresie i zajmuje wciąż 
te same obiekty, to by prężnie działać musiała przejść modernizację – dotyczącą zarówno 
samego obiektu, jak i jego oferty. Nowoczesny ośrodek musi „iść z duchem czasu”, jego 
oferta zaś być aktualna i atrakcyjna dla dzisiejszego użytkownika, skierowana nie tylko do 
dzieci. Musi wykraczać poza utarte ramy i schematy, proponować coś odkrywczego, niety-
powego, trudnego do indywidualnej realizacji. Do realizacji takiego programu konieczna jest 
wykształcona kadra i odpowiedni sprzęt oraz zaplecze. Ośrodki kultury to nowoczesne firmy, 
świadczące usługi kulturalne2. Wymiernym efektem współpracy Politechniki i UM Zaklikowa, 
rozpoczętej warsztatami, było opracowanie przez Samodzielną Pracownię Architektoniczną 
projektu docelowej modernizacji Ośrodka. W opracowaniu uwzględniono zarówno potrze-
by mieszkańców, jak i aktualne standardy obowiązujące dla obiektów kultury oraz trendy 
w architekturze. Pierwszy etap realizacji przewidziany jest na drugą połowę 2017 roku. Zmo-
dernizowany obiekt będzie dysponował nowoczesną salą widowiskową, komfortowymi biu-
rami, biblioteką i niezbędnym zapleczem. Przewidziano również garaż i zaplecze dla Straży 
Pożarnej. Zmianie ulegnie również bryła budynku – zyska on interesującą szatę zewnętrzną, 
jednocześnie atrakcyjną i przyciągającą uwagę oraz dostosowaną do otoczenia.

4.2. RYNEK

Również przestrzeń publiczna miasta wymaga zmian i unowocześnienia. Zaklików, mimo 
utraty praw miejskich na prawie 150 lat, zachował miejską strukturę urbanistyczną. Od 
2014 roku z powrotem jest miastem i rozpoczyna walkę o spójną strukturę przestrzenną. 
Rynek – oficjalnie plac Sienkiewicza – który winien być wizytówką i salonem Zaklikowa, jest 
odremontowany i zadbany, lecz nie jest „sercem” miasta. Konieczne jest przekształcenie tej 
przestrzeni i jej ożywienie.

Na przestrzeni ostatnich lat rynki wielu miast zmieniają swoje oblicza. Przestają być 
węzłami komunikacyjnymi, do której to roli często zostały sprowadzone w drugiej poło-
wie XX wieku. Przeprowadza się wielowątkową renowację: wprowadza się uspokojenie 
ruchu, umieszcza interesującą i funkcjonalną małą architekturę, modernizuje płytę rynku, 
porządkuje zieleń. Na rynki powraca handel: w wyważonej i eleganckiej formie, dalekiej 
od targowych jatek. Celem tych działań jest kompleksowa rewitalizacja rynków, czyli przy-
wrócenie ich do życia – stworzenie z nich miejskich salonów, miejsca rekreacji i spotkań 
mieszkańców. Godnymi naśladowania przykładami zrewitalizowanych rynków są główne 
place w Skawinie i Gorlicach. 
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Wprowadzenie tego typu zmian winno nastąpić również w Zaklikowie. Podczas warszta-
tów opracowana koncepcję modernizacji rynku (il. 3), której charakterystycznym elementa-
mi są atrakcyjnie zaprojektowana zieleń – zarówno wysoka, jak i niższa – oraz ciekawa mała 
architektura. Tak ukształtowany plac może stać się wizytówką i symbolem miasta, a także 
miejscem, gdzie mieszkańcy chętnie będą spędzali wolny czas.

5. ZJAWISKO SYNERGII

Synergia (z greckiego συνεργία – współpraca) to pojęcie ponadsumatywności („wartość 
dodana”) wprowadzone przez amerykańskiego konstruktora i architekta R.B. Fullera. Ze zja-
wiskiem tym mamy do czynienia wówczas, gdy suma składników („suma synergiczna”), ma 
większą wartość niż każdy z tych składników z osobna (suma arytmetyczna). Na sumę syner-
giczną składa się, oprócz arytmetycznej wartości czynników, nieuchwytna wartość dodana. 
Matematycznie można to zapisać równaniem 2 + 2 = 5.

Pojawienie się synergii to wynik efektywnej współpracy. Współdziałanie kilku elemen-
tów – ludzi, zjawisk, metod – przełożyć się może na osiągnięcie efektu bardziej doniosłego 
niż działanie tych elementów osobno, bez korelacji między nimi.

Z synergią spotykamy się między innymi w medycynie, gdy zastosowanie dwóch lub wię-
cej leków razem daje lepsze rezultaty niż każdy z leków osobno. W architekturze przykładem 
synergii jest genius loci (duch miejsca).

6. UCZELNIE WYŻSZE A ROZWÓJ REGIONALNY

Współczesne uczelnie to nie tylko miejsce kształcenia kolejnych pokoleń studentów i te-
oretycznych rozważań. To wielofunkcyjne ogniska wiedzy o szerokim zasięgu oddziaływania, 
współpracujące z jednostkami samorządowymi i przemysłem, wdrażające patenty i innowa-
cje, odkrywające nowe rozwiązania, kształtujące miasto i środowisko.

Obecnie rola uczelni najczęściej rozpatrywana jest na czterech płaszczyznach, jako jed-
nostki ekonomicznej, producenta wiedzy, instytucji kształcącej kapitał ludzki oraz instytucji 
będącej „aktorem regionalnym”3. 

Jako jednostka ekonomiczna szkoły wyższe są potężnym pracodawcą (zarówno dla nauczy-
cieli akademickich, jak i pracowników niezwiązanych z nauką) i inwestorem (budowa i moder-
nizacja obiektów, zakup sprzętu). Uczelnia to swoiste „przedsiębiorstwo naukowo-edukacyj-
ne”, nierzadko największe w okolicy, zatrudniające pracowników, „kupujące” produkty i usługi 
od lokalnych firm, „sprzedające” wiedzę studentom, instytucjom i przedsiębiorcom.

Uniwersytety i politechniki są najważniejszymi w regionie „producentami wiedzy” – 
zarówno teoretycznej (badania podstawowe), jak i stosowanej praktycznie (aplikowanej 
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i wdrażanej). To najbardziej tradycyjna gałąź działalności uczelni. Z teoretyczną wiedzą aka-
demicką wiąże się jej praktyczna, stosowana strona, czyli komercjalizacja: powstawanie 
i wdrażanie innowacji technologicznych oraz tworzenie nowych produktów i procesów. Ma 
to miejsce zwłaszcza w przypadku umów zawartych z firmami przemysłowymi, budowla-
nym i farmaceutycznymi. Uczelnie kształcą także wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
zwiększających kapitał ludzki regionu. Z ich murów wychodzą corocznie nowi absolwenci – 
wykształceni młodzi ludzie, którzy są zaznajomieni z najnowszą wiedzą i technologami oraz 
sposobem ich stosowania. Istnieje spore prawdopodobieństwo, iż zdecydują się oni zostać 
w mieście studiowania lub w najbliższej okolicy. Na kapitał ludzki składa się także kadra na-
ukowa uczelni, wciąż podnosząca swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pojęcie „aktorów regionalnych” wiąże się z oddziaływaniem uczelni na region. Najko-
rzystniejszy wpływ obserwujemy wówczas, gdy angażuje się ona w jego społeczny i ekono-
miczny rozwój w wielu wymiarach równocześnie, nie ograniczając swojego zaangażowania 
tylko do relacji z firmami4. 

7. SYNERGIA W ZAKLIKOWIE

W Zaklikowie zjawisko synergii może wystąpić przy podjęciu współpracy środowisk aka-
demickich i władz miasta, wspartych dyskusją z mieszkańcami i zainteresowaniem inwesto-
rów. Poszczególne elementy wpływają na siebie nawzajem, napędzając to pozytywne „sy-
nergiczne koło”.

Wiedza i doświadczenie nauczycieli akademickich, dotyczące zarówno metodologii pro-
jektowania, jak i znajomości najnowszych trendów w architekturze, zasad planowania prze-
strzennego oraz socjologii architektury, stanowi odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
do podjęcia dyskusji o funkcjonalno-przestrzennych zmianach w Zaklikowie. Świeże spojrze-
nie i kreatywność studentów przekładają się z kolei na oryginalność pomysłów. Współpraca 
z władzami miasta pozwala na ustalenie długofalowej polityki związanej z rozwojem prze-
strzennym i funkcjonalnym miasta, zapewnia również lepsze egzekwowanie przepisów i re-
agowanie w przypadku ewentualnych nieprawidłowości, np. samowoli budowlanych. Dys-
kusja z mieszkańcami, wsparta ankietami, przełoży się na rozeznanie potrzeb mieszkańców, 
ustalenia sposobu ich zaspokojenia oraz nadania im kolejności według priorytetu. Realizacja 
nowych obiektów, zaspokajających pilne potrzeby, wpłynie pozytywnie na poprawę jakości 
życia w Zaklikowie i wzrost zadowolenia mieszkańców. 

Wszystkie te elementy mogą funkcjonować osobno, jednak ich siła oddziaływania będzie 
wówczas znacznie mniejsza lub wręcz znikoma. Uniwersyteckie dyskusje i studia staną się 
interesującymi, lecz teoretycznymi rozważaniami; działania władz (strategie, MPZP, plany re-
witalizacji) będą wymagały dodatkowego wsparcia merytorycznego i inwestorskiego, by nie 
pozostać tylko na papierze; postulaty i potrzeby mieszkańców mogą nie mieć siły przebicia 
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i nie przełożyć się na konkretne działania, zaś realizacje inwestorów – korzystny przejaw 
zainteresowania – w skrajnym przypadku mogą przerodzić się w niekorzystny „deweloping”, 
czyli niekontrolowane inwestycje, generujące lub pogłębiające chaos przestrzenny.

8. PODSUMOWANIE

Warsztaty Studenckie „Synergia w architekturze” to pierwszy etap synergicznej współ-
pracy między władzami miasta i środowiskiem akademickim, której celem jest spójne i no-
woczesne miasto Zaklików. Warsztaty, oprócz merytorycznej dyskusji na temat przyszłości 
tego miasta oraz wymiany poglądów i doświadczeń, przyniosły także wymierne efekty. Były 
to prace projektowo-studialne, opracowane przez studentów architektury pod okiem opie-
kunów grup, dotyczące modernizacji domu kultury oraz rynku w Zaklikowie.

Zwieńczeniem warsztatowych doświadczeń było opracowanie projektu modernizacji 
Gminnego Ośrodka Kultury przez Samodzielną Pracownię Architektoniczną, na zlecenie 
Urzędu Miasta Zaklikowa. Koncepcja ta, uzupełniona o projekty budowlano-branżowe, prze-
kazana została władzom miasta w maju 2017. Rozpoczęcie realizacji ma nastąpić jesienią 
tego samego roku, a efektem prac będzie nowoczesny, atrakcyjny i funkcjonalny budynek, 
spełniający oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

Współpraca Politechniki Lubelskiej i UM Zaklikowa wpisuje się w ogólnoświatowy trend 
gospodarki opartej na wiedzy (knowelodge – based economy) w której wiedza rozumiana 
jest jako zdolność do działania i odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodar-
czego i społecznego każdego regionu5. Tendencja ta pozwala na merytoryczne planowanie 
długofalowego rozwoju w oparciu o wiedzę specjalistów oraz analizy i badania (dotyczące 
m.in. potrzeb mieszkańców, mocnych i słabych cech regionu itd.), a także budowanie marki 
ośrodka. Wielowątkowa współpraca Politechniki i władz Zaklikowa, wsparta konsultacjami 
z mieszkańcami, zaowocować może oczekiwanymi inwestycjami, atrakcyjnymi realizacjami 
i podniesieniem jakości życia w mieście. 
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Il. 1. Uczestnicy warsztatów oraz prowadzący: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. nadzw. PL (opiekun 
naukowy), arch. arch. Olga Skoczylas, Karol Krupa i Piotr Gleń (opiekuni grup)

Ill. 1. Workshop participans and tutors: PhD D.Sc. Eng. Arch. Jan Wrana, assoc. Prof. (scientific tutor), 
architects Olga Skoczylas, Karol Krupa i Piotr Gleń (group carers)



226

Il. 2 a–d. Dwa warianty – propozycje rewitalizacji domu kultury
Ill. 2 a–d. Two variants – proposals for revitalization of a cultural centre
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Il. 3 a–e. Nowy Rynek w Zaklikowie – propozycja
Ill. 3. a–e. New Market Square in Zaklików – proposal
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Il. 4 a–d. Inwentaryzacja domu kultury: a) rzut parteru (oprac. J. Wrana z zespołem), b) rzut 
pierwszego piętra (oprac. J. Wrana z zespołem), c) elewacja wschodnia – frontowa i zachodnia – tylna  
(oprac. J. Wrana z zespołem), d) obiekt w 2017 roku (fot. SPA)
Ill. 4 a–d. Inventory of a cultural centre: a) ground floor plan (work by J. Wrana and team), b) first 
floor plan (work by J. Wrana and team), c) east (front) and west (rear) elevations  
(work by J. Wrana and team), d) building in 2017
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Il. 5 a–d. Koncepcja docelowej rewitalizacji domu kultury (z pierwszym etapem realizacji w 2017 
roku): a) elewacja wschodnia – frontowa (rys. J. Wrana), b) elewacja zachodnia – tylna (rys. J. Wrana),

c) rzut parteru (oprac. J. Wrana z zespołem); kolor brązowy – garaż, żółty – biblioteka, turkusowy 
– sekretariat, fioletowy – hol wystawowy, d) rzut pierwszego piętra (oprac. J. Wrana z zespołem); 

turkusowy – sala główna, jasnopomarańczowy – druga sala, różowy – zaplecze, zielony – biura
Ill. 5 a–d. The concept of the revitalization og the cultural centre (with the first stage of 

implementation in 2017): a) east (front) elevation (drawing by J. Wrana), b) west (rear) elevation 
(drawing by J. Wrana), c) ground floor plan (work by J. Wrana and team); brown – garage, yellow – 

library, turquoise – secretary, violet – exhibition hall; d) first floor plan (work by J. Wrana and team); 
turquoise – main hall, light orange – second hall, pink – technic room, green – offices
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PRZYPISY

1 Uczestnicy warsztatów: 1. Trójczak Aleksandra, 2. Olszak Magdalena, 3. Pastuszak Klaudia, 
4. Pawłowska Katarzyna, 5. Koniarska Patrycja, 6. Miazga Dominika, 7. Tomas Karolina, 
8. Więsyk Agnieszka, 9. Mazurek Aleksandra, 10. Tyvonchuk Olena, 11. Mitkowska Ada, 
12. Iwaszko Aleksandra, 13. Maryna Svintozelska, 14. Frączek Paulina, 15. Zabuzhko Yurii, 
16. Miler Aleksandra, 17. Dorosz Małgorzata, 18. Chmielowiec Kacper, 19. Palak Angelika, 
20. Tsybulchak Mykyta, 21. Przybyś Bartosz, 22. Tkaczyk Katarzyna, 23. Knap Karol, 24. Dro-
bek Kasia, 25. Sterniewska Aleksandra, 26. Krupa Katarzyna.

2 Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozważania, B. Jedlewska, B. Skrzypczak (red.), 
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009, s. 14.

3 M. Szmit, Rola uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego: studium przypadku, 
[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-
-ekonomicznej, M. Woźniak (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, 
UR, Rzeszów, s. 229.

4 Ibidem, s. 230.
5 Ibidem.
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Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie 
miast okresu globalizacji
Function of places of employment  
in the development and the prosperity of cities  
in the period of the globalization
Streszczenie

Postęp w wytwórczości dóbr materialnych, a więc produktów  przemysłowych i żywnościowych, przyniósł 
przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. Kraje wysoko rozwinięte usuwają ze swego terenu 
przemysł ciężki, surowcowy, energochłonny i uciążliwy dla środowiska. Rozwijają gospodarkę opartą na 
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Słowa kluczowe: industrializacja, urbanizacja, gospodarka oparta na wiedzy

Abstract

Progress in the production, that is industrial and food products brought is driving of heaving the 
employment in basic groups. The developed countries are removing the, raw material, energy 
intensive and troublesome heavy industry from their area for the environment. They are developing 
economy based on the knowledge of which products are characteristic about the low material, but 
big contribution of technical thinks and innovations. The so-called service sector is being developed. 
These are a presence of these activities and a participation in global and domestic dividing up of work 
is deciding on economics, of development of cities and regions and about wealth of his residents. He 
is also affecting the changing image on the changing image on the spatial expression of cities.

Keywords: industrialization, urbanization, the economy based on the knowledge

1/2017
DOI: 10.4467/00000000PUA.17.015.7133



234 P R Z E S T R Z E Ń  –  U R B A N I S T Y K A  –  A R C H I T E K T U R A

Obecny etap rozwoju naszej cywilizacji jest różnie określany. W zależności od specjalności 
i punktu widzenia podkreśla się i uwypukla różne aspekty. To, co jest bezsporne, to przyśpie-
szenie rytmu przemian i obfitość zdarzeń, które można by sparafrazować porzekadłem-ży-
czeniem: obyś żył w ciekawych czasach. Niewątpliwie obecne czasy są nader interesujące.

Z punktu widzenia architekta i urbanisty najciekawszy jest szybki rozrost struktur miej-
skich. Jak wykazuje, omawia proces i szkicuje koncepcje futurystyczne Elżbieta Węcła-
wowicz-Bilska1, proces urbanizacji doprowadzi do sytuacji, w której około 75% populacji 
naszego globu mieszkać będzie w miastach. Stan ten spodziewany jest już w połowie tego 
wieku, ale w niektórych regionach i krajach jest już bliski osiągnięcia, jak przykładowo w Eu-
ropie Zachodniej.

Miasta rozwijają się i rosną z wielu względów. Często podkreśla się ich atrakcyjność 
i synergiczne oddziaływanie na aktywność ludzką. Otóż miasta charakteryzują się dużym 
zagęszczeniem ludzi, co sprzyja większej ilości i różnorodności kontaktów między nimi. 
Przekłada się to na większą produktywność i kreatywność jednostek. I tak im większe mia-
sto, tym większy dochód (w przeliczeniu na głowę) oraz większa liczba wynalazków i pa-
tentów2. Jednocześnie większa koncentracja ludzi sprzyja intensywniejszemu wykorzystaniu 
infrastruktury, która rośnie wolniej niż liczba mieszkańców – im większe miasto, tym mniej 
w przeliczeniu na mieszkańca dróg, stacji benzynowych i instalacji energetycznych. Miasta 
są też centrami kultury i dokonań artystycznych. Profesor Andrzej Robowski z Ecole Speciale 
d’Architecture w Paryżu twierdził, że: „miasto jest najwspanialszym dziełem ludzkim, łączą-
cym wszystkie dziedziny sztuki”3. 

Historia miast jest długa i sięga początków neolitu, a więc początku przejścia z okresu 
nomadyzmu do osiadłego trybu życia i gospodarki. Prawzoru miast można się dopatrywać 
w założeniu Jerycha z okresu około 8 tysięcy lat przed Chrystusem. Najstarsze europejskie 
założenia urbanistyczne są późniejsze i za takie uważa się realizacje pochodzące z obszarów 
basenu Morza Egejskiego, z kultur: trojańskiej, minojskiej i mykeńskiej, z okresu lat 3 tysiące 
do 1 tysiąca przed Chrystusem.

Miasta powstawały jako odpowiedź na różne potrzeby gospodarcze i wojskowe – 
jako osady służebne przy zamkach i rezydencjach władców, na skrzyżowaniach szlaków 
handlowych jako osady kupieckie i rzemieślnicze, z rozwinięć warownych obozów rzym-
skich, ale także jako wielkie skupiska – metropolie miasta-państwa4. Na ogół jednak, jak na 
obecną skalę urbanizacji, były to twory niewielkie. Wystarczy podać jako przykład Kraków, 
który jako miasto królewskie, stołeczne, w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej, w szczyto-
wym momencie rozwoju demograficznego (około roku 1530), liczył zaledwie 30 tysięcy 
mieszkańców5. Skokowy rozwój miast w Europie nastąpił dopiero w okresie przechodzenia 
ze struktur agrarnych (feudalnych) w przemysłowe, co wiązało się z rozwojem formacji de-
mokratycznych i liberalnych w gospodarce.

Industrializacja spowodowała radykalne zmiany w organizacji i technologiach produkcji, 
w transporcie i w rozwoju nowych dziedzin gospodarki. Pierwsza na drogę industrializacji 
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wstąpiła Wielka Brytania, jeszcze w XVIII stuleciu, przekształcając się z prowincjonalnego 
królestwa położonego na krańcach Europy, w potężne imperium, w którym, jak mówiono: 
nie zachodziło słońce. Dalej przemiany objęły Francję, kraje niemieckie i pozostałe kraje eu-
ropejskie. Po Wojnie Secesyjnej na drogę szybkiej industrializacji wstąpiły Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, rozbudowując ponadto transkontynentalną sieć kolejową, agencje han-
dlowe, reklamowe, bankowe i ubezpieczeniowe, a także agencje i wydawnictwa prasowe.

Przejście z formacji agrarnych o stosunkach feudalnych do struktur industrialnych i de-
mokracji kapitalistycznej nie odbyło się ewolucyjnie i pokojowo. Napięcia społeczne i poli-
tyczne obfitowały w spięcia, wojny domowe i rewolucje – w tym i dekapitacje królów, a więc 
pomazańców bożych, w Anglii i Francji. Zrodziły się nowe struktury polityczne, gospodarcze 
i nowe stosunki pracy, ale kraje które przeprowadziły tzw. rewolucję przemysłową szybko się 
rozwijały i rozrastały stając potęgami ekonomicznymi, militarnymi i kolonialnymi6.

Rozwój przemysłu przyniósł zasadnicze zmiany nie tylko w siłach wytwórczych, organi-
zacji pracy, we wzroście produkcji żywności i dóbr konsumpcyjnych, a w konsekwencji we 
wzroście liczebnym społeczeństw, w ogólnym wzroście zamożności oraz w przekształceniach 
cywilizacyjnych i stylu życia, a także i w mentalności społeczeństw. Trudno byłoby wprost 
skrótowo wyliczyć, ile i jak dalece uprzemysłowienie przekształciło społeczności agrarne, 
ale szereg zmian wydaje się być do dziś nieodwracalnymi. Aspekty wolności i demokracji, 
w tym prawa człowieka i obywatela, wolność wyznania, wolności aktywności ekonomicz-
nej i swobodnego przepływu kapitałów wydają się być już niezbywalnymi zdobyczami spo-
łeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Zmieniło się zasadniczo podejście do organizacji 
pracy – z kampanijnego, podyktowanego rytmami przyrody, do pracy potokowej i determi-
nowanej potrzebami rynku. Radykalnej przebudowie uległo środowisko aktywności i pra-
cy, a także stosunki wytwórcze. Do aspektów najbardziej zauważalnych należą przesunięcia 
w podstawowych grupach zatrudnienia, a więc przepływ siły roboczej z produkcji żywności 
do sektora wytwórczości materialnej – przemysłu. Tu skala była ogromna, a konsekwencją 
industrializacji stała się, rozwijana po dziś urbanizacja. To rozwój przemysłu i napływ ludno-
ści ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy w powstających zakładach, spowodował gwałtow-
ny rozrost miast i lokowanie nowych jednostek w rejonach rozwoju górnictwa, hutnictwa 
i tkalnictwa. W krajach Zachodniej Europy był to wiek XIX, na naszym terenie proces ten 
nastąpił ze znacznym opóźnieniem7. Spektakularnymi wyjątkami jest rozwój konurbacji Gór-
nego Śląska, bazującego na wydobyciu węgla i hutnictwie, oraz rozwój dwóch ośrodków 
włókiennictwa – Łodzi i Białego Stoku. Zwłaszcza Łódź stała się symbolem miasta przemy-
słowego, powstałego praktycznie na surowym korzeniu, które rozkwitło w drugi pod wzglę-
dem wielkości ośrodek miejski na ziemiach polskich. Początek planowej industrializacji kraju 
nastąpił w okresie międzywojennym. Sporym nakładem starań i kosztów doprowadzono do 
scalenia w jeden organizm trzy odśrodkowo skomunikowane i powiązane gospodarczo tere-
ny zaborów, w tym scalono układ sieci kolejowej, który na terenie zaboru rosyjskiego był sze-
rokotorowy. Musiano od nowa wznieść przemysł zbrojeniowy, gdyż na terenie Polski w roku 
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1918 nie było ani jednej fabryki broni i amunicji (sic!). W roku 1921 rozpoczęła się budowa 
portu i miasta Gdynia, polskiego okna na świat i jednego z najnowocześniejszych, wówczas 
na świecie założenia portowego. W roku 1936 rozpoczęto wznoszenie Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, uważanego za największe przedsięwzięcie ekonomiczne II Rzeczypospolitej. 
Rozwinęły się wtedy na jego terenie takie miasta jak Rzeszów,  Mielec i Świdnik i powsta-
ły nowe, jak Stalowa Wola8. Jednakże właściwy proces industrializacji nastąpił w Polsce po 
II wojnie światowej. Główny nacisk poszedł w stronę przemysłu ciężkiego, wydobywczego 
i energetyki, a także przemysłu stoczniowego, maszynowego i chemicznego, a w latach 70. 
i w stronę uprzemysłowionego budownictwa mieszkalnego. Rozbudowa przemysłu wpły-
nęła na rozwój sieci osadniczej. Powstały nowe ośrodki miejskie, jak przykładowo Nowe Ty-
chy. Rozbudowano miasta istniejące, czasem tworząc całe nowe dzielnice, jak przykładowo 
Nową Hutę pod Krakowem. Polska wyraźnie przekształciła się w kraj uprzemysłowiony. Nic 
dziwnego, że rozwój i dobrobyt ludności widziano we wznoszeniu i rozbudowie zakładów 
przemysłowych. Nic też dziwnego, że władze miast i województw zabiegały o inwestycje 
przemysłowe. Jeśli dodać do tego, że tereny były własnością państwa, a więc nic w prakty-
ce nie kosztowały, sieci transportowe i instalacje infrastrukturalne były budowane w cało-
ści przez państwo, a aspekty ochrony środowiska praktycznie nie były uwzględniane, obraz 
w pełni industrialny staje się kompletny.

Nie ulega wątpliwości, że szybki rozwój przemysłu, określany jako rewolucja przemy-
słowa, przyniósł skok cywilizacyjny – wzrost zamożności, eksplozję demograficzną, rozwój 
nauki, w tym i medycyny, rozbudowę miast, sieci transportowych, głównie kolejnictwa i wy-
raźny rozkwit handlu i żeglugi morskiej. Tak zwana epoka żelaza, węgla i pary nie była jed-
nak wyśnionym eldorado. Był to okres wyniszczającej, żmudnej, często ponad możliwości 
fizyczne człowieka pracy. Pracowało się długo, w ciężkich warunkach. Pracowali mężczyźni, 
kobiety i nagminnie dzieci. Wypadkowość była ogromna, przy dużej śmiertelności. Zarobki 
robotników były niewysokie, a poziom ich życia niski. Można śmiało twierdzić, że dzisiejsza 
zamożność i dobrobyt krajów wysoko rozwiniętych były tworzone żmudną i wyniszczającą 
pracą wielu pokoleń. Dopiero w okresie po I wojnie światowej warunki pracy zaczęły być 
korzystniejsze, a prawo pracy i instytucje je nadzorujące wprowadzane9. 

W ślad za industrializacją postępowała urbanizacja. Napływ ludności wiejskiej do miast 
w poszukiwaniu pracy (a więc za tzw. chlebem) stał się lawinowy. Miasta zaczęły szybko 
rosnąć. W architekturze okres ten przyniósł istotny impuls do przemiany stylowej. Zrodził się 
modernizm. Jego genezy można dopatrywać się w wielu aspektach, zarówno ideologicznych 
jak i stricte estetycznych, ale niezaprzeczalnym faktem jest,  że oprócz nowych materiałów 
– stali, betonu i żelazobetonu, oprócz fascynacji produkcją przemysłową i jej metodami wy-
twórczymi, nowymi maszynami (samochody, statki parowe, aeroplany) oraz szeroko pojętą 
estetyką inżynierską, istotny był tu impuls potrzeb urbanizacyjnych10. Otóż dziewiętnasto-
wieczne miasta nie były przygotowane na przyjęcie rzeszy ludności napływowej ze wsi. Prob-
lemem była ich liczba, ale przede wszystkim fakt, że były to osoby o niskich kwalifikacjach, 
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wykonujące nieskomplikowane czynności w produkcji, a więc i niezamożne. Osoby te nie 
było z reguły stać na kupno lub wynajem przyzwoitych mieszkań w kamienicach czynszo-
wych. Dosłownie „gnieździły się” w oficynach, na poddaszach i w suterenach. Wymownie ich 
sytuację, warunki życia i standard mieszkania opisała Maria Konopnicka w utworach: W piw-
nicznej izbie, Jaś nie doczekał i Dym. Ta sytuacja postawiła przed architektami nowe wyzwa-
nie. Przez całe wieki architekci projektowali i budowali dla inwestorów zamożnych. Wznosili 
zamki i pałace, rezydencje i wille, ratusze i teatry, kościoły klasztory. Teraz po raz praktycznie 
pierwszy na tak znaczną skalę stanęli wobec problemu wzniesienia miast lub dużych dziel-
nic mieszkaniowych dla osób niezamożnych. To ruch młodych, gniewnych i nie należy tego 
ukrywać, raczej o poglądach lewicowych architektów zrodził nowy nurt w koncypowaniu 
architektury i miast. Zamiast ozdób i zdobień, zamiast wysokich, obszernych pomieszczeń, 
zamiast zwartej, kwartalnej zabudowy – proste i wysokie, z betonu i stali, położone w zie-
leni, z dostępem do światła i świeżego powietrza. Mieszkania małe, niewysokie i proste, 
bo dla osób niezamożnych. Ale za to wyposażone w instalacje i udogodnienia sanitarne. 
W roku 1922 Le Corbusier projektuje Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants 
– miasto współczesne dla trzech milionów mieszkańców. Takiego miasta jeszcze dotąd nie 
było – takiej idei, takiej formy zamieszkania i takiej skali. Nad nowym miastem unosi się sym-
bol nowoczesności – maszyna latająca, a przez miasto prowadzi szeroka droga pełna innych 
symbolów nowoczesności – jeżdżących maszyn, czyli samochodów (il. 1 i 2)11. Nic dziwnego, 
że domy miały być funkcjonalistycznymi maszynami do mieszkania12.

Polska, co warto przypominać, też miała swój wkład w rozwój myśli modernistycznej ur-
banistyki. Powszechnie zauważona została Warszawa Funkcjonalna z roku 1934, autorstwa 
Jana Chmielewskiego i Szymona Syrkusa. Projekt zyskał uznanie i w celu szerokiego rozpo-
wszechnienia opublikowano go w językach: niemieckim, francuskim, angielskim i hiszpań-
skim i został przez CIAM przyjęty jako wzorcowe, modelowe rozwiązanie dla nowoczesnego 
miasta13.

Okres industrialny w krajach wysoko rozwiniętych zaczął z czasem przechodzić w dobę 
postindustrialną. Tu wskaźnikiem jest procentowy udział zatrudnionych. Spadek ilości za-
trudnionych w produkcji przemysłowej, powodowany rozwojem technologicznym i infor-
matycznym, oznacza wchodzenie danego kraju w tzw. okres poprzemysłowy14. W Stanach 
Zjednoczonych początek takich przemian odnotowano w pierwszej połowie lat 60., gdy za-
trudnienie w przemyśle zaczęło się obniżać, a wzrastać w tzw. sektorze usług. Sektor ten 
obejmuje wiele aktywności i działów gospodarki, w tym głównie: usługi właściwe, gastro-
nomię, handel, rzemiosło, transport i komunikację, tworzenie, przetwarzanie, dystrybucję 
i komercjalizację informacji, szkolnictwo, naukę i badania naukowe, obronę i bezpieczeń-
stwo, sektor bankowy i asekuracyjny, a także prasę i media, turystykę, rozrywkę, sport i re-
kreację (il. 3). Dalej, z pewnym opóźnieniem w stosunku do Ameryki, zjawisko rozbudowy 
sektora tzw. usług zaczęło występować i w innych wysoko rozwiniętych krajach w Europie 
Zachodniej15. Ta faza rozwoju gospodarczego była możliwa dzięki postępowi w mechanizacji 
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czynności i procesów wytwórczych, dalej ich automatyzacji i w końcu robotyzacji. Ten postęp 
objął nie tylko produkcję przemysłową, ale i produkcję roślinną, zwierzęcą, sadownictwo 
i gospodarkę leśną. Również w szerokim sektorze usług informatyzacja i cyfryzacja stały się 
podstawą działania. Te przeobrażenia są efektem wkładu burzliwie rozwijającej się techni-
ki i technologii, co jest możliwe dzięki intensyfikacjom badań zarówno podstawowych, jak 
i wdrożeniowych na potrzeby wytwórczości. Łączy się z rozwojem nauki i szkolnictwa wyż-
szego, a także z nasilającą się tendencją do sprzężenia postępu wiedzy i umiejętności z wdro-
żeniami na rzecz gospodarki. W konsekwencji powstało pojęcie gospodarki opartej na wie-
dzy, a więc gospodarki której produkty cechuje mały udział materiałów a wysoki wkład myśli 
inżynierskiej i innowacyjności. Równocześnie kraje wysoko rozwinięte dążą do usunięcia ze 
swoich terenów przemysłu ciężkiego, energochłonnego, szkodliwego ekologicznie, rozwija-
jąc przemysły wysoko zaawansowanych technologii.

Rozwój zaawansowanych technik i technologii w sposób oczywisty wymaga doskona-
łych kadr, zarówno badawczych jak i wdrożeniowo-produkcyjnych. Idąc w tym duchu i chcąc 
sprostać konkurencji gospodarki amerykańskiej i rosnących w siłę gospodarek azjatyckich, 
w tym w pierwszym rzędzie chińskiej, indyjskiej i indonezyjskiej, Unia Europejska przyjęła 
w roku 2000 Strategię Lizbońską. Jednym z jej celów jest uzyskanie skolaryzacji na poziomie 
wyższym w zakresie 30% do 40% populacji. Jest to oczywiście poważne wyzwanie, a jak 
wykazuje praktyka, nie tak łatwe do osiągnięcia i o znacznych obciążeniach finansowych. 
Z drugiej strony, rozbudowywana nauka i szkolnictwo wyższe stały się istotnym elementem 
miastotwórczym, funkcją obecną w każdym większym ośrodku, odgrywającą istotną rolę nie 
tylko w życiu kulturalnym, w obrazie miasta, ale i w jego ekonomii i gospodarce16.

Taka nowa sytuacja gospodarczo-społeczna przyniosła znaczne przewartościowania 
w obrazie aktywności zawodowej. Dotyczy to zarówno poziomu wykształcenia, jak i wa-
runków pracy – wyposażenia maszynowego i obciążenia pracowników, z coraz mniejszym 
udziałem obciążeń fizycznych i wzrostem obciążeń mentalnych. Zmienił się też zasadniczo, 
w krajach wysoko rozwiniętych, kontekst kulturowy aktywności zawodowej17.

Postęp cywilizacyjny krajów wysoko rozwiniętych, będący obecnie w fazie przejścia do 
struktur poprzemysłowych, znajduje swój wyraz w niespotykanym jak dotąd w historii wzro-
ście zamożności. Oczywiście, jak mówi przewrotne porzekadło: socjalizm to było społecznie 
sprawiedliwe dzielenie biedy, a kapitalizm jest niesprawiedliwym, dzieleniem bogactwa 
– różnice w zamożności poszczególnych grup społecznych, zawodowych i w poszczególnych 
regionach są ogromne. Jednakże przeciętny poziom zamożności i zaspokojenia potrzeb jest 
jak nigdy dotąd wysoki. Nigdy dotąd warunki życia nie były tak dobre, a dostęp do wygód 
i komfortu tak powszechny. Nigdy dotąd ceny żywności, w stosunku do zarobków nie były 
tak niskie, nigdy dotąd nie było takiej profuzji środków konsumpcyjnych, usług i możliwości 
realizacji potrzeb i aspiracji. Nigdy dotąd turystyka, sport i rekreacja nie były tak rozwinięte 
i tak powszechnie dostępne. Nigdy dotąd ludzie tak masowo nie podróżowali, zwiedzali i po-
znawali. Nigdy dotąd możliwości porozumiewania i komunikacji nie były tak powszechne. 
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Czasem spotyka się narzekania i utyskiwania oraz demagogiczne krytyki o rodowodzie 
ideologiczno-politycznym, ale wymowa faktów jest jednoznaczna. Jedynym w pełni obiek-
tywnym i zasadniczym wskaźnikiem jest przeciętna długość życia. Oczywiście, od wartości 
statystycznej, zgodnie z wykresem krzywej Gaussa, są i znaczne odstępstwa, ale przeciętna 
oddaje obiektywnie tendencję. Dotyczy to wszystkich rozwiniętych państw, w tym i Polski. 
U nas jest to szczególnie łatwe do wykazania, gdyż przemiany ustrojowe po roku 1989 przy-
niosły wyraźne przyśpieszenie w postępie cywilizacyjnym. Obraz zmian demograficznych, na 
podstawie danych GUS, omawia Katarzyna Lis18. Otóż w roku 1950 mężczyźni średnio doży-
wali u nas do 56. roku życia, a kobiety do 62. W roku 2010, Polacy średnio żyli do roku 73., 
a Polki do roku 82. Ponieważ mieszkańcy najwyżej rozwiniętych krajów w Unii Europejskiej 
żyją jeszcze dłużej od nas o parę lat, można domniemywać, że wraz z dalszym rozwojem 
i zmniejszaniem dystansu do nich, tendencja wydłużania przeciętnego czasu trwania życia 
będzie się u na utrzymywać19.

Postęp w technice jest na ogół przyjmowany z powszechnym entuzjazmem, zwłaszcza 
wśród osób młodych, z radością korzystających z coraz nowszych osiągnięć i możliwości 
stwarzanych przez technikę, a także otwarć, dostępności i profuzji wyborów oferowanych 
przez wszechobecną globalizację. To już nie tylko proste zaspakajanie potrzeb konsumpcyj-
nych, ale i coraz wyraźniejsze aspekty hedonistyczne zaczynają nadawać ton rozwiązaniom, 
także architektonicznym. Również poszczególne kraje i regiony starają się usilnie o intensyfi-
kację rozwoju, widząc w tym pomyślną przyszłość swoich społeczności20. Nic zatem dziwne-
go, że rzeczywistość potwierdza wywody Edwina Tytyka, wykazującego w swoich książkach, 
że współczesna technika należy do największych osiągnięć intelektualnych człowieka21. To 
nie tylko literatura, sztuka i nauka są świadectwami poziomu kultury i rozwoju intelektu-
alnego, ale i wszechobecna w życiu, twórczości i szerzej, wszystkich aspektach aktywności 
człowieka technika, staje się immanentną składową i wyznacznikiem poziomu naszej cywili-
zacji. Obecnie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, trudno sobie już wprost wyobrazić 
sytuację bez łączności i wymiany informacji, bez możliwości transportu i komunikacji w skali 
globalnej, a także bez dostępu do produktów i usług ogólnoświatowych22.

Nie wolno jednakże zapominać, że każda rewolucja realizując swoje, przeważnie szczytne 
cele, niesie ze sobą i poważne zagrożenia. Przejście z formacji agrarnych, określanych częś-
ciej jako feudalne, do przemysłowych i demokratycznych, określnych jako kapitalistyczne, 
odbywało się w sposób burzliwy i obfitujący w spięcia, rewolucje i wojny. Analogicznie, 
przejście do okresu postindustrialnego, do gospodarki opartej na wiedzy i do globalnych 
struktur ekonomicznych nie może się obyć bez napięć i konfliktów, zarówno na płaszczyźnie 
światopoglądowej, ideologicznej, jak i polityczno-ekonomicznej23. Przyszłość jest oczywiście 
nieznana, a na razie możemy tylko stwierdzić, że szybkość zmian i ich rytm przyśpiesza i że 
żyjemy w okresie gwałtownych przewartościowań cywilizacyjnych24. 

Myśląc o rozwoju miast, przy obecnym tempie i nieprzewidywalności przemian oraz wie-
lości koncepcji i wizji rozwojowych, możemy jedynie oprzeć się pewnie na dotychczasowym 
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kierunku ewolucji i na śledzeniu sytuacji w krajach wyprzedzających nas w rozwoju. Jak bo-
wiem uczy doświadczenie, przesunięcia w czasie dają najpewniejsze przewidywania przy-
szłości. Patrzymy więc na kraje które nas wyprzedzają, za którymi podążamy i widzimy rze-
czy, które będą się dziać i u nas w przyszłości. Trzy aspekty wydają się być tu wiodące, a to:
• Przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia i rozwój struktur wiodących aktyw-

ności. W krajach nas wyprzedzających w rozwoju sektor tercjarny szybko się rozbudowuje. 
W jego ramach wiodąca staje się grupa osób zajmujących się tworzeniem, przetwarzaniem 
dystrybucją i komercjalizacją informacji, co w sposób już historyczny, wobec braku lepsze-
go terminu, określa się mianem biur. W różnych krajach odsetek osób w nich pracujący jest 
różny, w zależności od tego jakie miejsce w międzynarodowym podziale pracy globalnego 
rynku zajmuje dany kraj i dany region. Ogólnie w Europie Zachodniej szacuje się go na 
od 25% do 34 % aktywnych zawodowo. Efektem jest szeroki ruch wznoszenia budynków, 
zespołów i dzielnic biurowych który w krajach Europy Zachodniej rozwinął się po okresie 
powojennej odbudowy jeszcze w latach 60. Obecnie w dużych ośrodkach zespoły biur są 
funkcjonalnie i przestrzennie wyraźnymi dominantami w układach urbanistycznych. Naj-
większym w tym względzie ośrodkiem w Europie jest aktualnie Paryż z zasobami szaco-
wanymi na ponad 53 miliony m2 powierzchni biurowej, nieznacznie wyprzedając w tym 
względzie Londyn. Dla porównania zasoby biurowe Warszawy określa się na 5,1 miliona 
m2, a Krakowa (największego ośrodka regionalnego) na 0,85 miliona m2. Dla porównania, 
Oslo, liczące o 100 tys. mieszkańców mniej od Krakowa, ma zasoby szacowane na 8,5 mi-
liona m2, a więc dziesięciokrotnie większe (sic!). Daje to obraz różnicy w rozwoju, w dosto-
sowaniu do kierunku przemian i oczywiście w zamożności25.

 Drugą funkcją intensywnie rozwijaną w ośrodkach miejskich krajów wysoko rozwinię-
tych jest sektor nauki, badań, laboratoriów i ośrodków wdrożeniowych oraz szkolnictwa 
wyższego. Jest to zaplecze bez którego gospodarka oparta na wiedzy nie mogłaby się 
rozwijać. Jest to też źródło napływu sporych środków i dobrych poborów wysoko kwalifi-
kowanej kadry, a w konsekwencji zamożności ośrodka. Każde miasto, pragnące rozwijać 
się i uczestniczyć w krajowym, a szerzej międzynarodowym podziale pracy stara się mieć 
na swoim terenie szkoły wyższe i rozbudowywać sektor badań i wdrożeń.

 Jest rzeczą oczywistą, zauważalną, a nawet rzucającą się w oczy, że te przemiany mają 
swoje odbicie w wielu aspektach. Najistotniejsze to aspekt społeczny i ekonomiczny, a dla 
architektów przestrzenny i wyraz estetyczno-wrażeniowy zmieniających się miast. Jest to 
wyraźny przyrost znacznych kubatur obiektów, swoiście lokalizowanych, zmieniających 
układ i wprowadzających nowy wyraz. To także rozwój funkcji im towarzyszących i prze-
budowa układów sieci transportowych komunikacji masowej i indywidualnej (il. 5 i 6).

• Rozwój sieci komunikacji w obsłudze kołowej (autostrady, drogi ekspresowe), kolejowej 
(szybkie pociągi łączące z siecią metropolii) i lotniczej wydaje się obecnie koniecznością, 
warunkującą większe i znaczniejsze gospodarczo inwestycje26.
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• Aspekt inteligencji i ekologii miast wydają się być przybierającymi na sile. Rozwój prze-
strzenny miast, wzrastający odsetek obywateli w nich i w ich aglomeracjach mieszkają-
cych, powodują, że zieleń jest uważana za coraz cenniejszy oraz stanowiący o statusie 
i demonstracji ekologiczności element. To już nie tylko parki, skwery i zieleńce, ale i ogro-
dy wertykalne, zielone dachy  i zielona tarasy, realizowane głównie w zwartej, gęstej 
zabudowie stają się istotnym elementem wyrazu miasta. Co więcej, dość szybko rozwija 
się idea tzw. farm pionowych, a więc produkcji żywności, zarówno roślinnej jak i zwie-
rzęcej w miastach. To nowe ujęcie funkcjonalne i technologiczne dla idei miasta. Jeszcze 
nie wiadomo, jak dalece się powiedzie i rozwinie, ale znamienne jest, że analogicznie 
jak z produkcją odnawialnej energii, przodujące są tu kraje wysoko rozwinięte, mogące 
sprostać technicznie i finansowo w realizacji takiej produkcji.

 Idea miasta inteligentnego (smart city), a więc całościowego i kompleksowego zarza-
dzania zarówno nieruchomościami miasta jak i bieżącą aktywnością jego obywateli, 
powstała w drugiej połowie XX wieku, a pierwsze elementy wdrożeń mają już ponad 
30 lat. Koncepcja ta rozwija się i szybko ewoluuje, a także szeroko wdrażane są już jego 
niektóre elementy. Nic dziwnego, że jest to jedna z najbardziej obiecujących koncepcji 
działania miasta i lokalnej gospodarki w krajach rozwiniętych, zorientowana na wygo-
dę i komfort mieszkańców, na maksymalizację wykorzystania zasobów i ekologiczne 
rozwiązania27.

*

Jest rzeczą oczywistą, że zmiany i tendencje do ich wprowadzania najbardziej są wi-
doczne w dużych centrach aktywności gospodarczej, określanych czasem jako globalne 
metropolie. Tu są śledzone, tu wartości wskaźnikowe są najwyższe. Tu też podążanie za 
trendami daje najlepsze wyniki ekonomiczne, a więc liczne nowoczesne inwestycje, niskie 
bezrobocie i wzrost zamożności mieszkańców. My jeszcze jesteśmy daleko za krajami przo-
dującymi w rozwoju, ale i u nas tendencje przemian rysują się jednoznacznie. W wyrywko-
wych przykładach, aktualna sytuacja przedstawia się następująco:
• Polska

 – 38 433 tys. mieszkańców
 – średnia płaca – 4350 zł brutto
 – bezrobocie – 7,7%

• Warszawa – stolica i największe miasto kraju oraz największy zasób powierzchni biurowej:
 – 1754 tys. mieszkańców miasta i 2666 tys. mieszkańców aglomeracji
 – średnia płaca – 5600 zł brutto
 – stopa bezrobocia – 2,8%

• Kraków – drugie pod względem wielkości miasto w kraju, największy regionalny ośrodek 
biurowy:
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 – 765 tys. mieszkańców miasta i 1402 tys. mieszkańców aglomeracji
 – średnia płaca – 4500 zł brutto
 – stopa bezrobocia – 3,6%

• Olsztyn – miasto wojewódzkie w tzw. Polsce B:
 – 173 tys. mieszkańców miasta i 222 tys. mieszkańców aglomeracji
 – średnia płaca – 3600 zł brutto
 – stopa bezrobocia – 14,9%

Jest rzeczą oczywistą, że powyższe dane, zaczerpnięte z ogólnie dostępnych, powszech-
nie publikowanych badań GUS, są i wyrywkowe i nie dające pełnego obrazu, wyniku wielo-
wątkowych uwarunkowań rozwojowych. Jednakże ich wymowa jest jednoznaczna. To ilość 
nowoczesnych miejsc pracy, wymagających wykształcenia i wysokopłatnych z zakresu ak-
tywności sektora trzeciego i udział w międzynarodowym i krajowym podziale pracy decydu-
je o ekonomii, rozwoju miast oraz o zamożności jego mieszkańców.

Wszelkie zmiany w poszczególnych miastach dzieją się na tle regionów, te na tle krajów 
i stref gospodarczych. Całość zaś jest fragmentem międzynarodowego, globalnego rynku 
podziału pracy, zaangażowania ekonomicznego i stref wpływów otwartych przepływów lu-
dzi, technologii i kapitałów. Mówiąc o rozwoju i dobrobycie w poszczególnych jednostkach, 
należy konstruując strategię zadawać sobie sprawę z miejsca, z zasobów i potencjałów, 
ale też z kierunków ewolucji, a więc z tego co posiadamy, czym dysponujemy, ale i dokąd 
zmierzamy.
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Il. 1. Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants – miasto współczesne dla trzech milionów 
mieszkańców według projektu Le Corbusiera z roku 1922. Nad miastem unosi się jeden z symboli 

nowoczesności – aeroplan (źródło: Le Corbusier, P. Jeanneret, Oeuvre complete 1910–1929, Les 
Editions d’Architecture – Edition Girsberger, Zurich 1964, s. 37)

Ill. 1. Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants – contemporary city for three million 
residents according to the project of Le Corbusier from 1922. Above the city one of symbols of the 

modernity is rising – aeroplane 
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Il. 2.  Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants – miasto współczesne dla trzech 
milionów mieszkańców według projektu Le Corbusiera z roku 1922. Teraz już wiemy, że przez środek 
miasta nie należy prowadzić autostrady pełnej samochodów, ale wtedy wydawało się to symbolem 
nowoczesności (źródło: Le Corbusier, P. Jeanneret, Oeuvre complete 1910–1929, Les Editions 
d’Architecture – Edition Girsberger, Zurich 1964, s. 36)
Ill. 2. Une Ville Contemporaine de trois millions d’habitants – contemporary city for three million residents 
according to the project of Le Corbusier from 1922. Now we already know that through the midtown 
one should not lead a motorway full of cars, but then it seemed with symbol of the modernity
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Il. 3. Przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia w USA, w ujęciu procentowym aktywnych 
zawodowo – opracowanie Katarzyna Zawada-Pęgiel na podstawie danych i publikacji KAMPR IPA

Ill. 3. Of moving in basic professionally active groups of the employment in the USA, in the percentage 
presentation – study Katarzyna Zawada-Pęgiel on the basis of data and the publication of KAMPR IPA
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Il. 4. Obrazowe ujęcie etapu ewolucji i rewolucji w rozwoju cywilizacji zachodniej – opracowanie 
Katarzyna Zawada-Pęgiel na podstawie badań Roberta Propsta (źródło: R. Propst, Le bureau évolutif – 
un nouveau concept, Reboul & Fils, Paris 1971, s. 12)
Ill. 4. The evolution and the revolution period in the development of the Western civilization – study 
Katarzyna Zawada-Pęgiel on the basis of studies of Robert Propst 
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Il. 5. Biurowe wieżowce dzielnicy La Défense, widziane z Łuku Triumfalnego w Paryżu – stan z czerwca 
roku 2012 (fot. Maciej Złowodzki)

Ill. 5. The offices tower of the district La Défense, seen from the triumphal arch in Paris – state from 
the June of the year 2012
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Il. 6. Przerwa na południowy posiłek, w słoneczny dzień, w podparyskiej dzielnicy La Défense, w której 
pracuje przeszło 65 tysięcy pracowników biur – stan z czerwca roku 2012 (fot. Maciej Złowodzki)
Ill. 6. Break to the noon meal, into a sunny day, in the district La Défense, in which is working over 
65 thousand employees of offices – state from the June of 2012
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PRZYPISY

1  E. Węcławowicz-Bilska, Miasta i zurbanizowane struktury przestrzenne przyszłości, [w:] Ergo-
nomia wobec wyzwań nowych technik i technologii, M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, 
A. Taczalska (red.), Politechnika Krakowska, Kraków 2016, s. 123–138.

2  Każde zjawisko ma też i swoją tzw. drugą stronę medalu. W miastach, zwłaszcza dużych 
większa jest przestępczość i większa ilość zachorowań  na wiele chorób zakaźnych, w tym 
i na AIDS.

3  Porównaj omówienie twórczości, prac i poglądów profesora Andrzeja Robowskiego, 
[w:] M. Złowodzki, Andrzej Robowski – filozofia architekta i dydaktyka, Czasopismo Tech-
niczne, 2-A/1995, s. 81–100.

4  Wystarczy przypomnieć, że ludność Rzymu, w szczytowym okresie rozwoju imperium roma-
num (liczącego blisko 56 milionów mieszkańców w drugiej połowie 2wieku po Chrystusie), 
szacowana jest na około 1 milion.

5  Porównaj omówienie rozwoju Krakowa w opracowaniu Jacka Purchli: Jak powstał nowo-
czesny Kraków (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979).

6  Spektakularny w tym względzie jest przykład Japonii, która z feudalnego w naszych kate-
goriach średniowiecznego państwa przekształciła się w nowoczesną potęgę, dzięki tzw. re-
wolucji Meiji. W roku 1868 rozpoczął się proces, centralnie wprowadzanych, zasadniczych 
zmian i modernizacji na wzór zachodni. Głównymi celami było zlikwidowanie feudalizmu, 
centralizacja władzy wokół cesarza (likwidacja siogunatu) i przeprowadzenie reform, koń-
czących zacofanie Japonii wobec krajów przodujących w rozwoju, głównie Wielkiej Brytanii 
i USA. Centralnym organem rządowym stała się Wielka Rada Stanu, sprawująca kontrolę 
nad instytucjami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi. Po wielu zmianach jej 
struktury, w roku 1885 powstał nowoczesny system rządów gabinetowych, wzorowany 
na państwach zachodnich. Zmieniono też stolicę. W 1869 roku cesarz przeprowadził się 
z Kioto do Edo, które przemianowano na Tokio. W roku 1871 zmieniono podział admini-
stracyjny kraju, wprowadzając prefektury i miasta wydzielone. W 1873 r. zreformowano 
system finansowy i przeprowadzono reformę podatków od ziemi. Zmieniono strukturę 
gospodarki, przekształcając Japonię ze słabego kraju rolniczego w szybko rozwijający się 
kraj przemysłowy (przemysł maszynowy, stoczniowy, włókienniczy). Stworzono również 
ogólnonarodową, nowoczesną armię z poboru. Wprowadzono kalendarz gregoriański 
i cofnięto wszystkie antycudzoziemskie zarządzenia. Rząd dążył do unowocześnienia 
kraju i dostosowania obcych kulturowo wzorów do japońskich realiów i tradycji. Dzięki 
temu zlikwidowano zacofanie, a zarazem zachowano narodową tożsamość. W 1889 r. 
promulgowano Konstytucję Wielkiego Cesarstwa Japonii, która formalnie przekształciła 
kraj w nowoczesną monarchię konstytucyjną. Zmiana systemu politycznego i społecznego 
doprowadziła do napięć społecznych. Doszło do wystąpień zbrojnych, tłumionych przez 
armię rządową. Najpoważniejsze były bunty kasty samurajów. W roku 1871 zniesiono 
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wszystkie tytuły samurajskie i warstwa samurajska została formalnie zlikwidowana. Osta-
teczne rozwiązanie nastąpiło w krwawej rozprawie we wrześniu 1877 roku, kończącej 
tzw. Rebelię Satsumy, podczas której zginęło blisko 20 tysięcy wojowników wraz ze swoim 
przywódcą Saigo Takanarą. Przeprowadzone reformy szybko uczyniły z Japonii naprzód 
mocarstwo regionalne na Dalekim Wschodzie, czego z zaskoczeniem przykro doświadczyli 
Rosjanie rozgromieni na morzu i na lądzie w wojnie z lat 1904–1905, a następnie potęgę 
gospodarczą i wojskową na skalę światową i o aspiracjach imperialnych, czego wyrazem 
stał się jej udział w II wojnie światowej.

7  Radko się o tym mówi i pisze, ale pierwsze działania planowe i realizacyjne w zakresie rozwo-
ju przemysłu podjęto na ziemiach polskich w okresie Królestwa Kongresowego. Wzniesione 
wówczas zakłady zostały celowo splądrowane, zniszczone i spalone przez wojska rosyjskie 
jako jedna z wielu represji po Powstaniu Listopadowym w roku 1831.

8  Mimo spektakularnych sukcesów i wysiłku włożonego w industrializację kraju, należy z naci-
skiem stwierdzić, że II Rzeczypospolita była krajem biednym, rolniczym i zacofanym gospo-
darczo, który dopiero wstępował na drogę unowocześnienia. Wystarczy podać, że produkcja 
żelaza wynosiła w roku 1938 zaledwie 2,5 miliona ton. Dla porównania, w PRL, w szczytowym 
okresie, sama Huta Lenina pod Krakowem produkowała około 6,5 miliona ton surówki. Jak 
dalece byliśmy odlegli od europejskich krajów rozwiniętych, dotkliwie uzmysłowiła społe-
czeństwu zbrojna konfrontacja z Rzeszą Niemiecką we wrześniu 1939 roku.

9  Wystarczy podać, że w Europie ośmiogodzinny dzień pracy stał się powszechną regułą 
dopiero po roku 1918. Pierwszy wprowadził go Lenin w Rosji, w ramach rewolucji bolsze-
wickiej. Z chwilą gdy komuniści zrealizowali tę, obecnie powszechną regulację, na zasadzie 
konkurencyjnej rywalizacji wprowadziły ją i kraje kapitalistyczne.

10  Zafascynowanie techniką oraz możliwościami i organizacją przemysłu było powszechne. 
Porównaj przykładowo:
− L. Mumford, Technics and civilization, Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1934,
− S. Giedion. Mechanization takes command – a contribution to anonymous history, Oxford 

University Press, New York 1955.
 Również Le Corbusier nie ukrywał swojego zafascynowania i inspirowania się techniką 

i maszynami pływającymi, jeżdżącymi i latającymi; Por. Le Corbusier, W stronę architektury, 
Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2012.

11  W roku 1925 Le Corbusier zaproponował zastosowanie idei miasta współczesnego do prze-
budowy śródmieścia Paryża. Projekt ten pod nazwą Plan Voisin de Paris zakładał, w samym 
centrum miasta, niedaleko od Luwru, zastąpienie zwartej, kwartałowej zabudowy układem 
wolnostojących, wysokich, o potężnej kubaturze budynków.

12  Ten etap rozwoju modernizmu uważany jest też za genezę rozwoju wiedzy o człowieku 
w architekturze. Projektowanie małych mieszkań dla ludzi niezamożnych, poszukiwanie 
minimalnych wymiarów dla pomieszczeń, wyposażenia i umeblowania przyczyniło się 
walnie do rozeznań i do stosowania danych antropometrycznych w projektowaniu.
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13  Warszawa funkcjonalna powstała w 1934 roku w wyniku połączenia działań planistycznych 
urbanistów pracujących w stołecznym ratuszu pod kierunkiem Jana Chmielewskiego oraz 
warszawskiej awangardy reprezentowanej przez Szymona Syrkusa, związanej z prowadzo-
nymi przez Le Corbusiera Kongresami Architektury Nowoczesnej – CIAM. Razem autorzy 
stworzyli wizję rozwoju Warszawy w powiązaniu z regionem, jako racjonalnie zorganizo-
wanej europejskiej metropolii, wykorzystującej położenie w dolinie Wisły i na przecięciu 
transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych. Koncepcja ta, zaprezentowana wiosną 
1934 roku w Londynie, wzbudziła nieukrywany entuzjazm Le Corbusiera i Waltera Gropiusa.

 Porównaj omówienie tego projektu w kontekście poszukiwań modelowych miasta przy-
szłości przez Izabellę Wisłocką [w:] Dom i miasto jutra, Arkady, Warszawa 1971.

14  Przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia, w trzech podstawowych sektorach 
gospodarki, to jest: produkcji dóbr spożywczych (rolnictwo, hodowla, sadownictwo), pro-
dukcji dóbr materialnych (przemysł i budownictwo) oraz szeroko ujmowanych usługach, 
było omawiane i ilustrowane już wielokrotnie; Por.  przykładowo: M. Złowodzki i inni 
(red.), Ergonomia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Komitet Ergonomii PAN, 
Kraków–Lublin 2012, s. 12.

15  W różnych krajach proces ten różnie następował i przebiegał. We Francji sygnałem społecz-
nym nadchodzenia nowych czasów była rewolta studencka z roku 1968, a symbolicznym 
wyrazem przestrzennym powstanie i rozwój podparyskiej dzielnicy biurowej – La Défense. 
Obecnie jest to największe skupienie funkcji biurowej w Europie, o powierzchni przekra-
czającej już 3,5 miliona m2.

 W Wielkiej Brytanii przełomem gospodarczo-społecznym wchodzenia w okres postindu-
strialny i odejścia od bazowania gospodarki i energetyki na węglu było burzliwe starcie 
rządu premier Margaret Thatcher z górnikami i sektorem wydobywczym w roku 1984. 
W konsekwencji zamknięto większość kopalń, a 15 pozostawionych sprywatyzowano. 
Zasadniczo też ograniczono znaczenie związków zawodowych i ich wpływy polityczne. 
Natomiast symbolem przestrzennym przemian gospodarczych stała się likwidacja i prze-
budowa terenów byłych londyńskich doków. Chodziło o szeroki pas terenu opuszczony 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, pomocnicze oraz magazynowe i składowe, 
długości aż 13 kilometrów, ciągnący się na wschód od samego City of London. Teren został 
zrewitalizowany i generalnie przebudowany w ramach szeregu niezależnych operacji urba-
nistycznych, z których największą, zmieniającą sylwetę miasta swoimi wysokościowcami 
jest Canary Wharf. Jest to wielofunkcyjny zespół o dominacji funkcji biurowej, szacowanej 
obecnie już na 2 miliony m2.

16  Dobrym przykładem w tym względzie może być drugie co do wielkości miasto Polski – 
Kraków. W okresie gospodarki socjalistycznej, a więc przed rokiem 1990, największym 
zakładem pracy był Kombinat im. Włodzimierza Lenina, zatrudniający 35 tysięcy pracowni-
ków. Obecnie największym pracodawcą w mieście jest Uniwersytet Jagielloński, w którym 
zatrudnione jest 7 tysięcy osób. Drugim pod względem ilości kadry zakładem pracy, nieco 



252 P R Z E S T R Z E Ń  –  U R B A N I S T Y K A  –  A R C H I T E K T U R A

tylko mniej licznej, jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków liczy obecnie około 750 tysięcy 
mieszkańców, a jego aglomeracja około 1,5 miliona. Aktualnie ilość studentów w Krakowie 
szacuje się na ponad 160 tysięcy, z czego przeszło połowa pochodzi spoza aglomeracji. 
Te blisko 100 tysięcy mieszka w mieście, żywi się, bawi, korzysta z komunikacji miejskiej 
i dokonuje zakupów. Stanowią istotny czynnik w aktywności gospodarczej miasta, jego 
przedsiębiorstw i przychodach mieszkańców (tzw. pokój dla żaka).

17 W zakresie obrazu pracy przewartościowania są ogromne. Przejęcie przez maszyny prac 
zrutynizowanych i obciążających fizycznie zasadniczo zwiększyło udział aspektów koncep-
cyjnych, twórczych i związanych z kierowaniem i sterowaniem procesami. Często stawia 
się pytanie, czy praca obecnie jest mniej męcząca, mniej wyczerpująca, niosąca mniejsze 
zagrożenia dla zdrowia niż w przemyśle i rolnictwie minionych epok? Odpowiedź nie jest 
prosta, ale wszelkie znaki wskazują, że jest to praca zdecydowanie inna, ale nie mniej obcią-
żająca. Nie występuje już tak nagminne przeciążanie fizyczne. Prace ciężkie i bardzo ciężkie 
stają się rzadkością. Co więcej, pojawiły się problemy z hipokinezą, a więc niedostatkiem 
ruchu i monotypia czynności. Zmienia się też zasadniczo obraz wypadkowości. W okresie 
industrialnym wypadki były najczęstsze i najpoważniejsze w sektorze przemysłu ciężkiego 
i wydobywczego. Górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy i budownictwo przodowały 
w tym względzie. Dużo było też ich było w rolnictwie. Uważa się, że najbardziej wypadko-
genne są zajęcia związane z transportem dużych mas. Obecnie odsetek ilości wypadków 
związanych z aktywnością zawodową jest zasadniczo mniejszy. Jak podaje Ryszard Studen-
ski [2010, s. 6], obecnie w Polsce przy pracy zdarza się jedynie 1,5% spośród wypadków 
śmiertelnych i zaledwie 1,4% wszystkich wypadków. Przeważają nieszczęśliwe zdarzenia 
w komunikacji – w Polsce zdecydowanie dominujące, niebezpieczne stały się sporty eks-
tremalne i ciągle rolnictwo, co w dużej mierze wynika z jego struktury i charakteru gospo-
darstw rodzinnych. W okresie postindustrialnym i sytuacji gospodarki opartej na wiedzy, 
dominującymi zagrożeniami dla zdrowia, a w niektórych zakresach i życia są obciążenia 
psychiczne. Takie zjawiska jak nadmierny stres, wypalenie zawodowe, przejawy mobbin-
gu i innych patologii w pracowniczych relacjach interpersonalnych nabierają cech wprost 
epidemicznych. Nadmierne obciążenia mentalne w połączeniu z aspektami pracoholizmu 
ma też swój znaczący udział w rozwoju szeregu chorób tzw. cywilizacyjnych.

18  K. Lis, Zdrowie pracowników w rozwijającej się gospodarce na przykładzie Polski, [w:] Tech-
niczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii, G. Dudarski, I. Gabryelewicz 
(red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, s. 173–189.

19  Przyczyn wydłużania przeciętnej długości życia, wraz z postępem cywilizacyjnym, jest wiele 
i są one różnie tłumaczone. Poza oczywistymi, takimi jak: dostatek pożywienia, higiena 
osobista, zmniejszenie wypadkowości w pracy i życiu codziennym, dobre i zdrowe warunki 
bytowania (mieszkania), różni badacze podkreślają różne aspekty. Często wskazuje się, że 
decydujący obecnie jest styl życia, mający tu udział w około 50%. Co więcej, ciekawe są 
dane mówiące o tym, że najdłużej żyją nie ludzie bogaci, co mogłoby się wydawać logicz-
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ne, ale osoby z wyższym wykształceniem. Tłumaczyć to można z jednej strony relatywnie 
wysoką stopą życiową, ale przede wszystkim kierowaniem się rozsądkiem w stylu życia. 
Oczywiście niezaprzeczalny jest też w krajach wysoko rozwiniętych niespotykany jak dotąd 
wkład medycyny, z jednej strony w ratowanie życie ludzkiego, z drugiej w profilaktykę, 
a więc w zapobieganie i we wczesne wykrywanie stanów chorobowych.

 Prolongaty średniego czasu życia w krajach rozwiniętych, przy spadku dzietności, prowadzi 
do zjawiska starzenia się społeczeństw. W konsekwencji pojawia się problem konieczności 
wydłużenia wieku aktywności zawodowej, zgodnie z zasadą: dłużej żyjemy, a więc musimy 
dłużej pracować. Problem ten, będący ewidentnie tematem społeczno-gospodarczo-eko-
nomicznym, występuje praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w Polsce 
został wpleciony w nurt rywalizacji politycznej, co oczywiście nie sprzyja pragmatycznym 
rozwiązaniom.

20  Porównaj w tym względzie książkę Davida S. Landersa o znamiennym tytule: Bogactwo 
i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, WWL MUZA SA, Warszawa 
2005, a także opracowanie Alvina i Heidi Tofflerów: Rewolucyjne bogactwo, 2007.

21  Por. E. Tytyk, M. Butlewski, Wprowadzenie do techniki, Wydawnictwo Politechniki Poznań-
skiej, Poznań 2008; E. Tytyk, M. Butlewski, Ergonomia w technice, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2011.

22  Porównaj obszerne i wieloaspektowe omówienie problematyki globalizacji z punktu widze-
nia socjologii, autorstwa Wilhelminy Wosińskiej, Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 
2008.

23  Por. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, WWL MUZA SA, Warszawa 1998; R.B. Benjamin, 
Dżihad kontra mcświat, 2001; Za wymowną, acz bolesną zapowiedź napięć i konfliktów 
w skali globalnej, niejako symboliczny znak nowej, bezwzględnej formy zmagań, uważano 
zamach na World Trade Center w Nowym Jorku, dokonany w dniu 11 września 2001 roku.

24  Robert Propst, profesor w  Centrum Badawczym Hermana Millera w Zeeland (Michigan), jeszcze 
pod koniec lat 60. XX wieku proces przemian ujął w obrazowy, poglądowy wykres, wyróżnia-
jąc w nim okres powolnej, historycznej już ewolucji i okres zdecydowanego przyśpieszenia, 
określanego jako rewolucja (il. 4). Jako analizowane kryterium przyjęto zmiany w wielkości 
populacji, konsumpcji energii, postępu technologicznego, ilości pracowników biurowych, 
telefonów, telewizorów i komputerów. Ewolucja według Propsta zaczyna się kończyć w latach 
80. wieku XIX, a rewolucja zaczęła z początkiem lat 40. wieku XX, a więc praktycznie z rozsze-
rzeniem II wojny światowej o udział w niej USA. Oczywiście takie ujęcie ma charakter jedynie 
poglądowy i orientacyjny, a jego celem jest wskazanie zmian i ich tendencji. Propst tak je ko-
mentuje: „Nasi przodkowie mogli się dostosowywać do zmian które spostrzegamy obecnie jako 
czynnik ewolucji. Zmiany mogły być przyjmowane i adaptowane w ilościach niezauważalnych 
podczas życia pracownika. Dziś zmiany są rzeczywistością dominującą. Stały się nowym celem. 
My i nasze środowisko muszą umieć się dostosowywać do nowych wymagań” – R. Propst, Le 
bureau évolutif – un nouveau concept, Reboul & Fils, Paris 1971, s. 12.
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25  Porównaj omówienie polskiego rynku biurowego na tle sytuacji i przemian gospodarczych 
w opracowaniu redagowanym przez Justynę Gorczycę; E-biurowce – inwestycje, architek-
tura, produkty – polski rynek biurowy, KRN media, Kraków 2017.

26  Wymownym obecnie przykładem wpływu nowych rozwiązań komunikacyjnych na proces 
lokowania miejsc pracy jest warszawska dzielnica Wola. Budowa drugiej linii metra dała 
zauważalny, dodatkowy impuls do rozwoju funkcji biurowej i przekształcania tej byłej 
dzielnicy przemysłowej w intensywnie rozbudowywaną dzielnicę biurowo-biznesową.

27  Pojęcie smart city jest różnie definiowane, w zależności od profilu i potrzeb definiującego. 
Słuszne wydaje się następujące ujęcie (Massachusetts Institute of Technology) – jest to 
inteligencja wynikająca z połączenia coraz bardziej skutecznych cyfrowych sieci teleko-
munikacyjnych, wszechobecnie występującej inteligencji komputerowego zarządzania, 
powszechnie występujących czujnikach i znacznikach oraz oprogramowaniu ujmującym 
całość struktury miejskiej. Inteligencja ta nie istnieje w oderwaniu od innych systemów 
miasta. Istna jest rosnąca sieć nakładających się połączeń do mechanicznych i elektrycznych 
systemów istniejących w budynkach, systemów wbudowanych w sprzęty gospodarstwa 
domowego, systemów transportu, sieci elektrycznych, sieci zaopatrzenia w wodę i usu-
wania ścieków oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. Uważa się, 
że inteligentne miasto to system składający się z czterech podstawowych zakresów:
− kreatywnej populacji realizującej działania intensywnie wykorzystujące wiedzę lub klaster 

takich działań,
− efektywnie działających instytucji i procedur w zakresie tworzenia wiedzy, umożliwia-

jących jej nabywanie, adaptację i rozwój,
− rozwinięte infrastruktury szerokopasmowe, cyfrowych e-usług oraz narzędzi on-line do 

zarządzania wiedzą i decyzjami,
− udokumentowanej zdolności do innowacji, zarządzania i rozwiązywania problemów, 

które pojawiają się po raz pierwszy, ponieważ innowacyjność i zarządzanie w warunkach 
niepewności są kluczowe do oceny inteligencji.

 Idea inteligentnego miasta jest często podejmowana zwłaszcza w relacjach planowania 
przestrzennego, projektowania budowlanego i wdrożeń informatycznych. Niektóre cza-
sopisma branżowe tworzą specjalistyczne, wyodrębnione działy temu poświęcone. Por. 
Inteligentne Miasta – dodatek branżowy, D. Burzyńska (red.), Builder 06/2017, s. 52–67. 
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Materiały i formy zastosowane w procesie 
rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk
Materials and methods used during the 
renovation process of the famous polish spas

Streszczenie

W ciągu ostatnich lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewalo-
ryzacyjnych w słynnych uzdrowiskach polskich. Przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne 
uwzględniają specyfikę charakteru miejsca i tożsamość każdego z nich, dostosowując się do otacza-
jącego krajobrazu. Z drugiej strony  uniwersalność niektórych idei jest typowa dla takich założeń, 
niezależnie od lokalizacji. W większości realizacji zastosowanie współczesnych wzorców podnosi ich 
wartość, dostosowuje do obecnych potrzeb i funkcji, zachowując równocześnie zabytkową rangę 
i znaczenie.

Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, uzdrowisko, zagospodarowanie przestrzenne, zdrój

Abstract

In the recent years, we may observe a large-scale revaluation action in the famous Polish spas. 
Adopted solutions take into consideration the specificity of the nature of the place and identity of 
a particular ones, adapting to the surrounding landscape. On the other hand, the universality of 
some ideas is typical for spas, regardless of their location. In the big number of embodiments, the 
use of modern technologies increases their value by adapting to current needs, functions and also 
maintaining their historic importance and significance.
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1. WSTĘP

W założeniach urbanistycznych i krajobrazowych znaczącą rolę odgrywają wprowadzane 
nowe rozwiązania oraz materiały budowlane, rozszerzające skalę możliwości projektowych. 
Podnoszą one wartość estetyczną tychże założeń, przy równoczesnym zachowaniu ich rangi, 
jak również znaczenia w układzie kompozycyjnym danej miejscowości. W ciągu ostatnich 
lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewaloryzacyjnych, 
wśród których dość szczególne miejsce zajmują słynne uzdrowiska. Od „typowych” terenów 
zurbanizowanych odróżnia je między innymi specyficzna funkcja, podporządkowująca plan 
miejscowości, formę budynków, ale także wnętrza architektoniczno-krajobrazowe i ich ele-
menty. Zastosowano w nich szereg nowych rozwiązań materiałowych dotyczących głównie 
architektury oraz jej otoczenia, nawierzchni, oświetlenia oraz elementów wodnych; podno-
szą one walory przestrzeni zarówno w płaszczyźnie subiektywnego piękna, jak i obiektyw-
nej funkcjonalności przestrzeni. Zwraca uwagę kilka innowacji, które wytworzyły największe 
zmiany w zewnętrznym wyglądzie omawianych miejscowości; niektóre z nich podkreślają 
specyfikę konkretnego uzdrowiska, inne przez swą uniwersalność sprawdzają się niezależnie 
od charakteru konkretnego miejsca.

2. CEL BADAŃ

Celem badań jest przedstawienie rozwiązań materiałowych i przestrzennych zastosowa-
nych w słynnych polskich uzdrowiskach podczas wykonanych w ciągu kilku ostatnich latach 
prac renowacyjnych. Umożliwia to dokonanie analizy porównawczej wdrażanych pomysłów, 
wskazanie elementów nowatorskich oraz określenie ich znaczenia w aspekcie ekspozycji 
i percepcji przestrzeni.

3. STAN BADAŃ I METODY BADAŃ

Badaniami in situ objęto słynne polskie uzdrowiska, które poddano szeroko zakrojonym 
pracom rewaloryzacyjnym, w niektórych przypadkach jeszcze nieukończonym. W woje-
wództwie dolnośląskim są to: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Lądek-Zdrój, 
natomiast w Beskidach: Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawnica oraz Krynica. Ponadto 
opracowanie dotyczy także Połczyna-Zdroju, Ciechocinka i Horyńca-Zdroju. 

Przeprowadzono analizę porównawczą oraz syntezę zastosowanych – przede wszystkim 
parkach uzdrowiskowych – rozwiązań materiałowych i przestrzennych. Należy zastrzec, iż 
choć rozwiązania te nie są nowatorskimi w skali całości materiałoznawstwa, architektu-
ry krajobrazu czy zagospodarowania przestrzennego, to stanowią one o całkowicie nowej 
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formie oraz postaci opisywanych miejscowości. Artykuł przedstawia ich wpływ na ekspozy-
cję oraz percepcję przestrzeni. 

Uzupełnienie treści stanowi analiza zmian dokonanych w Horyńcu-Zdroju – uzdrowi-
sku stosunkowo rzadko opisywanym we współczesnej literaturze; tymczasem w ciągu kilku 
ostatnich lat doczekało się ono znacznych prac rewitalizacyjnych, a sam park zdrojowy po-
siada całkowicie nową, współczesną postać, odbiegającą swą formą zarówno od pozostałych 
realizacji, jak i – częściowo – od swego pierwotnego wyglądu. 

4. OPIS BADAŃ 

4.1. ARCHITEKTURA I JEJ OTOCZENIE

Budynki uzdrowiskowe pełniły i pełnią, rolę bądź domów sanatoryjnych, bądź domów 
zdrojowych z funkcją leczniczą – pijalni, budynków kąpielowych (często geotermalnych lub 
błotnych), centrum zabiegów fizjoterapeutycznych itp. Zapleczem są budynki, w których 
można spędzać czas wolny od zabiegów terapeutycznych. To szeroko rozumiana gastro-
nomia, ale zaliczyć do nich należy również obiekty przystosowane do koncertów (w tym 
również koncertów na wolnym powietrzu), spektakli teatralnych, po aquaparki oraz obiekty 
sportowe. Niektóre z uzdrowisk słyną znajdującymi się w nich tężniami (Ciechocinek). 

Coraz większe znaczenie mają inicjatywy rekreacyjne będące próbą związania uzdro-
wiska z krajobrazem naturalnym, jak ścieżki zdrowia czy leśne lub ciągnące się wzdłuż cie-
ków wodnych promenady. Na drugim końcu tej listy znajdują się leśne miasteczka linowe, 
cieszące się wielkim powodzeniem ślizgi linowe (Zwierzyniec) czy hipoterapię z rekrea-
cyjnymi jazdami konnymi. Wszystko razem tworzy niezwykle różnorodną i barwną paletę 
propozycji dla kuracjuszy. Dla urbanistów, architektów i specjalistów od zagadnień kra-
jobrazu i szaty roślinnej jest ona trudnym i odpowiedzialnym wyzwaniem. Są to ośrodki 
istniejące przez dziesięciolecia, przez co wzrasta ich cena jako zabytków – tak w planie, 
jak i w bryle poszczególnych budynków. A jak uczy doświadczenie, dbałość o zachowanie 
historycznych wartości tkanki architektonicznej oraz jej otoczenia nie zawsze była i jest 
priorytetem. Z drugiej strony, coraz częstszym jest zrozumienie konieczności przeprowa-
dzania kwerendy dawnych uzdrowisk, jako bazy i źródła wiedzy o formach kompozycji 
urbanistycznej zespołów budynków z przylegającymi obszarami zielonymi. Zapobiega 
to przypadkowym, chaotycznym rozwiązaniom przestrzennym, które dziś może coraz 
rzadziej, ale wciąż licznie nazywa się „programem rewaloryzacyjnym” czy wręcz „rewi-
talizacyjnym”. Pozwala ona odczytać zamysł dawnych budowniczych w kwestii założeń 
urbanistycznych i architektonicznych, usunąć niepożądane zmiany oraz wprowadzić roz-
wiązania funkcjonalne zgodne z obecnymi standardami życia. Możliwość zastosowania 
nowych technik budowlanych promieniuje również na obszary graniczne – tereny styku 
tkanki miejskiej z krajobrazem otwartym.
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4.2. NAWIERZCHNIE

Jedną z największych zmian w kształtowaniu wyglądu wnętrz urbanistycznych i kra-
jobrazowych umożliwiło wprowadzenie drobno formatowych elementów brukarskich, 
wytwarzanych z barwionego w masie betonu. Możliwość produkowania tych elementów 
w różnorodnych kształtach, tworzenia niemal dowolnej kompozycji figuralno-kolorystycz-
nej w nawierzchni, a także nieporównywalnie niski nakład pracy potrzebny do ich wytwo-
rzenia w stosunku do wydobycia i obróbki kamienia naturalnego, wywołały niemalże re-
wolucję w wykonywanych pracach brukarskich. W wielu rewaloryzowanych miastach oraz 
wszystkich badanych uzdrowiskach wypierają one hektary asfaltowych ulic, dróżek i chod-
ników, co ma szczególne znaczenie w estetyce kwartałów zabytkowych. Uwagę zwraca 
również łatwość, z jaką w nawierzchni uzdrowisk formuje się opaski i obejścia pni drzew 
czy nowoczesnych reflektorów oświetleniowych wpuszczanych w nawierzchnię chodnika. 
Podobnie łatwo tworzy się obrzeża rewizyjnych klap infrastruktury podziemnej czy rodzaje 
obrzeży trawników. Te szeroko stosowane kształtki, stanowiące rodzaj palisady czy muru 
oporowego, pozwalają na wygodne łączenie zróżnicowanych poziomów rabat, w innym 
przypadku są niezbyt agresywną w formie, ale skuteczną barierą, oddzielającą trawnik 
od przebiegającego nieopodal ciągu pieszego. Przemnożywszy to wszystko przez bogaty 
zakres stosowanych barw, a także faktur nawierzchniowych (od żwiru, przez nawierzchnie 
ciosane, po gładkie lico), nie dziwi szeroka akceptacja ich stosowania we współczesnych 
realizacjach (il. 1, 2).

Kolejne możliwości projektowe to: swobodna kompozycja zatok dla ławek parkowych, 
uformowanie gruntowych opasek pni starodrzewu czy bardziej złożonych kompozycji na-
wierzchni placów. Można zaobserwować ciekawe rozwiązania projektowe nawierzchni w ich 
newralgicznych punktach: zespołów schodów zewnętrznych, podcieniowych ganków czy 
wystających z lica ścian przeszklonych werand. Wysmakowanie dobrana posadzka przedpola 
budynku znacznie podkreśla jego walory, dopełniając kompozycji elewacji.

4.3. OŚWIETLENIE

W badanych uzdrowiskach zauważyć można dwutorowość podejścia do zagadnienia 
oświetlenia; coraz wyraźniej obok klasycznego oświetlenia wprowadzana jest idea ilumina-
cji. W miejsce konkretnego punktu świetlnego tworzy się efekt świecenia danego obiektu 
lub jego fragmentu. Odnosi się to zarówno do elewacji budynku, jak i nawierzchni placu czy 
chodnika, ale również rzeźby, pomnika, grupy kwiatów czy kępy drzew. Dość licznie wpro-
wadza się niskie słupki z ukierunkowanym światłem – wąskim strumieniem lub szeroko roz-
lanym, ale ograniczonym jedynie do płaszczyzny poniżej słupka oświetleniowego. Wprowa-
dzenie na szerszą skalę metody iluminacyjnej uatrakcyjniło niezwykle wygląd omawianych 
miejscowości. Ten sposób oświetlenia, który można określić mianem „czynienia jasnym”, 
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pozwala elementy oświetlane, a także całe wnętrza urbanistyczne, czynić bardzo przestrzen-
nymi, a przez to niezwykle atrakcyjnymi.

Oczywiście są to rozwiązania niebywale plastyczne, ale mające charakter uzupełniający. 
Podstawowym oświetleniem pozostają nadal latarnie słupowe, często z rozbudowaną, kan-
delabrową partią górną, co wydaje się słuszne w świetle faktu, iż znacząca ilość uzdrowisk, 
przynajmniej częściowo, jest zabytkowa. Nie przeszkadza to jednak podejmowaniu prób 
wprowadzania nowych rozwiązań, tak technicznych, jak i formalnych (il. 3). Zastosowanie 
lamp sodowych, o niesympatycznym zimnym i jaskrawym świetle, powoli możemy trakto-
wać jako potknięcie w poszukiwaniu sposobów oświetlania zieleni parków i ulic miejskich 
(szczególnie starówek). Powrót do żółtego, ciepłego światła (niewykluczający zastosowania 
nowoczesnych technologii jego uzyskiwania) zdecydowanie lepiej współgra z zabytkowymi 
formami latarni słupowej. Odnotować tu należy próby poszukiwania uwspółcześnionych 
form klosza i jego oprawy, spotykanych w dawnych, żeliwnych latarniach z pojedynczym, 
podwójnym lub wręcz kandelabrowym układem lamp.

Elementem na wskroś nowoczesnym, który zaczyna być widoczny na ulicach polskich 
uzdrowisk, to wysoka latarnia świecąca światłem odbitym (pośrednim). Lampa kieruje świat-
ło do góry, które powraca ze zwielokrotnioną siłą, odbite od refleksyjnej poziomej płaszczy-
zny. Reasumując, stwierdzić należy, iż wydobywanie z wieczornego mroku tkanki zabudowy 
miejskiej wraz z towarzyszącymi grupami zieleni uzyskuje coraz ciekawszą i atrakcyjniejszą 
formę, tak pod względem technicznym, jak i plastycznym.

4.4. ELEMENTY WODNE

Podobnie jak w parkach i ogrodach miejskich, w uzdrowiskach dąży się do uregulowa-
nia rzek oraz strumieni. Stosowane rozwiązania materiałowe umożliwiają spacerowanie 
wzdłuż szemrzących cieków, na których utworzono niewielkie stopnie wodne potęgujące 
takie doznania dźwiękowe. Obudowanie brzegów stawów czyni ich narys lepiej widocznym 
oraz zapewnia bezpieczne podejście do wody. Stwarza także lepsze możliwości zbudowania 
budowli nadwieszonych nad wodą i odbijających się w niej (il. 4). 

Obiektem, który w naszym klimacie wydawać się może nieco nietypowy, ale przez swą 
malowniczość oraz urok ruchu wody często spotykany, jest na pewno fontanna. Sytuowa-
na w ważnych miejscach ogrodów geometrycznych, podziwiana od wieków przez władców 
i właścicieli wielkich majątków, także dziś spotyka się z uznaniem i zainteresowaniem. Jak 
mało który element kompozycyjny, koncentruje on na sobie uwagę ludzi, którzy przy niej 
spędzają wiele czasu; między innymi stąd zapewne wynika taka dbałość o jej formę. Klasycz-
ne fontanny przyjmują zazwyczaj formę kamiennego okręgu, wypełnionego wodą spadającą 
z centralnej dyszy, wyrzucającej malownicze kaskady wody. Na tym tle zainteresowanie bu-
dzą nowe, odmienne sposoby kształtowania strumieni wody wprowadzane przez projektan-
tów (il. 5). 
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W Polanicy-Zdroju można znaleźć pionową ścianę wody, która kaskadowo spływa cienki-
mi stróżkami po linkach napiętych pomiędzy gzymsem a gruntem. Tworzy to ciekawy efekt 
pionowej płaszczyzny opadającej wody. W tej samej miejscowości napotkać można także 
fontannę o niezwykle współczesnej formie, w której zastosowano technologię na tyle inno-
wacyjną, iż wzbudza nieustanne zainteresowanie, z jednej strony uzyskanym efektem, z dru-
giej – intrygującym rozwiązaniem technicznym, sprowadzającym się do pytań: „jak to działa 
i jak to w ogóle możliwe?”. Korpus tej budowli jest, można rzec, klasyczny – kamienny okrąg 
wypełniony wodą. Do środka tegoż kręgu włożono kilka wypolerowanych, kamiennych kul, 
tworzących przemyślana kompozycyjnie grupę. Sedno, jeśli nie figiel, zastosowanego roz-
wiązania tkwi w tym, iż wszystkie kamienie obracają się na kraterach wody, wytworzonych 
przez ukryte pod wodą dysze. Efekt końcowy jest zaiste imponujący. Dowodzi on, iż nawet 
tak mocno określona atrakcja parkowa, jaką stanowi fontanna, może przybrać zaskakującą 
formę i stać się atrakcją całego uzdrowiska. 

Innym interesującym przykładem jest fontanna, a może raczej wodotrysk, łukowato roz-
pięty w poprzek rzeki. Z tak ukształtowanej podstawki strzelają do góry strumienie wody 
ułożone wachlarzowato w pawi ogon. Ułożony w ten sposób wachlarz to element na tyle 
odróżniający się od płynącej rzeką wody, że skupia uwagę większości przechodzących.

W Horyńcu-Zdroju w nawierzchni plac główną rolę odgrywają wtopione pomiędzy płyty 
nawierzchni wodne dysze o kilkustopniowej sile ciśnienia wody i co za tym idzie, zróżnicowa-
nych wysokościach strumienia wody. Dysze połączone są z nawierzchniowymi reflektorami, 
które po zmroku, uzupełniają strugi wody pionowymi słupami świetlnymi. To kolejna inter-
pretacja idei podświetlonej fontanny, która w przyszłości może posłużyć organizacji spektakli 
„światło i dźwięk”, organizowanych już między innymi w Polanicy-Zdroju.

4.5. UZDROWISKO W HORYŃCU-ZDROJU – ROZWIĄZANIE NIETYPOWE

Wspomniany już park zdrojowy w Horyńcu-Zdroju na Roztoczu prezentuje jakże inny od 
pozostałych badanych uzdrowisk charakter przestrzeni. Nie dominują w nim historyczne bu-
dynki i budowle, ich otoczenie, ozdobne kolorowe nawierzchnie czy wielkie fontanny, a jed-
nak całość nie pozostawia wątpliwości, iż jest to park zdrojowy. Współczesna forma budow-
li, wsparta małą architekturą i zagospodarowaniem terenów zielonych, łączy nowoczesny 
sposób kształtowania przestrzeni z nowymi technologiami budowlanymi, przy zachowaniu 
niemal całego historycznego drzewostanu oraz wielkich trawników. 

Zaprojektowana architektura to połączenie tradycyjnej funkcji i współczesnej formy bu-
dynków zdrojowych. Budynki przez swą niezwykle oszczędną formę bryły i ornamentyki, 
choć stosunkowo duże, wpisują się w krajobraz parkowy. Ograniczenie zastosowanych ma-
teriałów do ciemnej stolarki ścian osłonowych oraz drewnianych paneli pozostałych ścian 
budynków tworzy niezwykle „spokojną” architekturę. Do dawnych, tradycyjnych budynków 
zdrojowych nawiązuje poprzez funkcję. Jeden budynek jest pijalnią, połączoną z kawiarnią 
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oraz częścią gastronomiczną. Drugi budynek to nawiązanie do funkcji koncertowej, uzdrowi-
skowych tradycji festiwali muzycznych i teatralnych (Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Krynica). 
Wszystkie omawiane elementy architektoniczne zwracają uwagę oszczędnością zastosowa-
nej gamy form przestrzennych oraz materiałów budowlanych (il. 6).

Innym ciekawym zagadnieniem związanym z omawianą realizacją jest sposób dostoso-
wania rozwiązania projektowego do specyficznych warunków fizjograficznych. Przez cen-
tralną część parku przepływa strumień, ponad którym rozpięto dwa mosty o zróżnicowanej 
konstrukcji drewnianej. Większość obszaru parku zdrojowego jest terenem podmokłym, 
niezwykle trudnym do osuszenia z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Skłonił on 
do zastosowania na obrzeżach parku pewnego rodzaju napowietrznych podestów drewnia-
nych, choć o zupełnie innym, niż pierwotny, kształcie. Podesty te, mocowane do szeregu pali 
wbitych w podmokły grunt, tworzą meander prostych odcinków ciągów spacerowych. Linie 
podestów wzbogacają grupy specjalnie dobranej roślinności, która niekiedy tworzy wręcz 
egzotyczny w swym wyrazie widok, jak na przykład tatarak rosnący w centrum miejscowości. 
Uwagę zwraca rozbudowany kompleks podestów i łączących je schodów, stanowiący jedno 
z głównych wejść do parku. Są one również zawieszone nad ziemią na palach, tworząc cieka-
wy element konstrukcyjno-funkcjonalny (il. 7). 

Miłym dla oka elementem wzbogacającym ciągi podestów jest powrót do znanych z daw-
nych ogrodów „cienników”. W Horyńcu nadano im formę prostego siedziska, nad którym 
rozpięto ciekawie przełamane zadaszenie. W upalne dni zapewniają one ulgę od palącego 
słońca i chłód uzyskanego cienia. Podobne rozwiązanie występuje przy głównym, reprezen-
tacyjnym wejściu do parku (il. 8).

Warto wspomnieć jeszcze o kilku elementach rzadko widzianych w założeniach parków 
zdrojowych. Do kompleksu horynieckiego parku zaliczyć należy labirynt z ciasno ułożonych 
podestów, przerwy między którymi wypełniają rośliny akceptujące podmokły grunt – w tym 
wypadku wikliny wierzbowe. Innym elementem usytuowanym na uboczu terenu parku, nie-
jako poza jego kompozycją, jest tor dla rolkarzy i deskorolkarzy.

Wspomniane, na wskroś współczesne rozwiązania, formą i charakterem odpowiadają 
pozostałym obszarom, które ostatnimi laty rewitalizowano w Horyńcu-Zdroju. Nasuwają 
równocześnie wątpliwość, czy nie odbiegają one zbyt daleko od historycznej formy omawia-
nego parku, co nota bene stanowi duży dylemat przy pracach w każdej zabytkowej tkance. 
Nowoczesne budynki zastąpiły nieistniejące pijalnie, których odbudowa w pierwotnej posta-
ci byłaby dzisiaj niemal niemożliwa. Wykorzystanie współczesnych technologii przy realizacji 
podestów o całkowicie nowym kształcie i formie rozwiązało jednak problem spacerowania 
po podmokłym gruncie, co (według przekazów ustnych) było dużym problemem już w okre-
sie międzywojennym. Wszystko razem wiąże się ze stałym dylematem słuszności i skali 
wprowadzania stricte nowatorskich i współczesnych rozwiązań do substancji zabytkowej.
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jednym z podstawowych zagadnień w procesie rewaloryzacji naszych uzdrowisk jest 
uwzględnianie specyfiki miejsca, jak również tożsamości konkretnej miejscowości. Uważny 
obserwator zrozumie konieczność zachowania historycznych i stylistycznych wartości, ale 
także konieczność podporządkowania współczesnego budownictwa charakterowi dawnej, 
zachowanej zabudowy. Oczywistymi wymaganiami stają się próby uwypuklające specyfikę 
stylistyczną Doliny Ojcowskiej, uzdrowisk Beskidów czy bogatego budownictwa międzywo-
jennej Krynicy, bowiem każdy styl zabudowy wyrósł z praw epoki, w której powstawał, ale 
także dostosowywał się do otaczającego krajobrazu.

O ile wspomniane uwarunkowania odnoszą się głównie do tkanki zabytkowej, o tyle 
w pełnym programie rewaloryzacji poszczególnych miejscowości uwzględnione muszą być 
współczesne wymogi stawiane uzdrowiskom obecnej doby. Rozwiązywane one są zazwyczaj 
dwutorowo. W jednym przypadku wprowadza się do specyfikacji technicznej prowadzonych 
prac nowe możliwości technologiczno-materiałowe, przy dość wiernym trzymaniu się histo-
rycznej formy budynku, wnętrza urbanistycznego czy większego obszaru założenia zieleni. 
W drugim przypadku stosuje się elementy na wskroś nowoczesne, tak swą formą czy pla-
styką, dbając jedynie o ich związanie i swoiste podporządkowanie charakterowi kompozycji 
zachowanej zabudowy. 
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Il. 1. Nawierzchnie ozdobne, od lewej: Kudowa-Zdrój, Ciechocinek, Duszniki-Zdrój (fot. P. Baster, 2012)
Ill. 1. Decorative surfaces, from the left: Kudowa-Zdrój, Ciechocinek, Duszniki-Zdrój 

Il. 2. Nawierzchnie ozdobne, od lewej: Połczyn-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Kudowa-Zdrój  
(fot. P. Baster, 2012)

Ill. 2. Decorative surfaces, from the left: Połczyn-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Kudowa-Zdrój 
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Il. 3. Latarnie, od lewej: Ciechocinek, Połczyn-Zdrój, Polanica-Zdrój (fot. P. Baster, 2012)
Ill. 3. Lanterns, from the left: Ciechocinek, Połczyn-Zdrój, Polanica-Zdrój

Il. 4. Stawy i strumienie, od lewej, rzędami: Busko-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Rymanów-Zdrój  
(fot. P. Baster, 2012–2016)
Ill. 4. Lakes and streams, from the left: Busko-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Rymanów-Zdrój 
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Il. 5. Fontanny uzdrowiska w Polanicy-Zdroju (fot. P. Baster, 2012)
Ill. 5. Fountains in Polanica-Zdrój spa 
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Il. 6. Budynki parku uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju (fot. P. Baster, 2016)
Ill. 6. Buildings in Horyniec-Zdrój spa park
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Il. 7. Schody wejściowe oraz podesty – ścieżki w parku uzdrowiskowym w Horyńcu-Zdroju 
Ill. 7. Entrance stairs and platforms – pathes in Horyniec-Zdrój spa park  
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Il. 8. Główne wejście do parku uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju (fot. P. Baster, 2016)
Ill. 8. Main entrance to Horyniec-Zdrój spa park
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1. WSTĘP

Drogi tworzące określone układy (regularne, swobodne lub łączące obie te formy), a także 
ich nawierzchnie, wykonane z określonych materiałów i przy użyciu charakterystycznych dla 
danej epoki rozwiązań technicznych, stanowią integralną część kompozycji dzieła ogrodowe-
go. W zależności od czasu powstania danego ogrodu czy parku oraz ich przeznaczenia (obiekty 
prywatne lub publiczne), układy drogowe pełniły określone funkcje związane ze spełnieniem 
potrzeb ruchu, a ich realizację wspomagały nawierzchnie wykonane z odpowiednio dobra-
nych materiałów. W przypadku publicznych założeń ogrodowych – przekształconych z obiek-
tów rezydencjonalnych, jak i nowo tworzonych w XIX wieku – problematyka konserwacji, ale 
także rewaloryzacji i adaptacji ich nawierzchni do nowych funkcji jest zagadnieniem złożo-
nym. Uwarunkowana jest z jednej strony koniecznością zachowania wartości zabytkowych 
obiektów, jakimi są w większości przypadków historyczne ogrody i parki publiczne przetrwałe 
do czasów obecnych. Z drugiej strony przemiany w zakresie funkcjonowania tych obiektów, 
związane z ich rozwojem w kolejnych latach, a także potrzebą przystosowania do potrzeb 
i oczekiwań kolejnych pokoleń użytkowników, uwarunkowane są historycznie i stanowią je-
den z charakterystycznych etapów przekształceń publicznych założeń ogrodowych, gwaran-
tujących ciągłość ich istnienia. Sytuacja ta wymaga zatem poszukiwania takich rozwiązań 
w zakresie kształtowania nawierzchni w historycznych ogrodach i parkach publicznych, które 
pozwolą na realizację ich nowych zadań bez utraty posiadanych przez nie wartości. Pomocne 
w tym mogą być technologie wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie nawierzch-
ni, których zastosowanie pozwoli na ich jak najbardziej pełne dopasowanie do charakteru 
dawnych założeń ogrodowych pod względem stosowanego materiału, nawiązując do cech 
uwarunkowanych historycznie, walorów ozdobnych i plastycznych, ale także ułatwi ich użyt-
kowanie, podnosząc trwałość i ograniczając koszty eksploatacji, utrzymania i konserwacji.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki konserwacji, a także rewaloryzacji i adapta-
cji do nowych potrzeb nawierzchni historycznych ogrodów i parków. Przedstawia zagadnie-
nia związane ze stosowaniem nowych rozwiązań w kształtowaniu tych szczególnie ważnych 
elementów układu drogowego. Celem jest wskazanie możliwości zastosowania wybranych 
rodzajów nawierzchni wodoprzepuszczalnych – mineralnych, ale również mineralno-żywicz-
nych – jako alternatywnych rozwiązań dla nawierzchni żwirowych powszechnie stosowanych 
w obiektach XIX-wiecznych, ale nie spełniających współczesnych wymogów względem rea-
lizacji potrzeb ruchu.

Zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania nowych rozwiązań dla nawierzchni par-
kowych przedstawiono w odniesieniu do wybranej grupy historycznych założeń ogrodowych, 
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jaką stanowią parki publiczne XIX wieku zachowane do dziś – zarówno te powstałe z prze-
kształcenia założeń rezydencjonalnych w obiekty ogólnodostępne, jak i nowo założone 
w tym okresie. Badania oparte o przegląd literatury przedmiotu pozwoliły na rozpoznanie 
uwarunkowań historycznych stosowania typowych nawierzchni charakterystycznych dla 
parków publicznych w XIX wieku, a następnie prześledzenie kierunków i wiodących tenden-
cji w zakresie przemian w stosowaniu charakterystycznych materiałów w kolejnych latach 
ich istnienia aż do chwili obecnej. Szczególną uwagę poświęcono rozpoznaniu uwarunkowań 
związanych z potrzebą zmian w stosowaniu nawierzchni w parkach publicznych tego okre-
su w procesie ich wieloletniej adaptacji do nowych funkcji, wynikającej przede wszystkim 
ze zmiany intensywności ich użytkowania. Przedstawiono skutki stosowania niewłaściwych 
rozwiązań, stanowiące podstawę do podjęcia obecnie działań służących przywróceniu tym 
obiektom ich dawnych wartości. Analizie i ocenie poddano cechy stosowanych obecnie na-
wierzchni mineralnych oraz mineralno-żywicznych, wskazując możliwości ich zastosowania 
w historycznych parkach i ogrodach publicznych. Poparto je przykładami realizacji pocho-
dzących z kilku ostatnich lat w zakresie wprowadzania tych nowych rodzajów nawierzchni 
w wybranych historycznych parkach publicznych w Warszawie.

3. NAWIERZCHNIE HISTORYCZNYCH PARKÓW PUBLICZNYCH – PRZEMIANY

Układ drogowy – pełniący w ogrodzie lub parku publicznym funkcje użytkowo-komuni-
kacyjne oraz kompozycyjne – jest wynikiem jego świadomego ukształtowania przez człowie-
ka, zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu bądź nurtu obowiązującego w danym okresie 
historycznym. Nawierzchnie stanowią integralny element dróg. Były i są kształtowane przy 
wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych oraz za pomocą określonych materiałów 
charakterystycznych dla danej epoki. W kolejnych latach istnienia publicznych ogrodów i par-
ków, począwszy od XIX wieku, również ich nawierzchnie podlegały określonym przemianom.

Ogrody i parki publiczne tworzone w XIX wieku, zarówno przekształcane z założeń rezy-
dencjonalnych, jak i nowo tworzone, przyjmowały w większości przypadków cechy rozwią-
zań krajobrazowych. Ich układ drogowy podlegał w kolejnych okresach rozwojowi. W pierw-
szych założeniach tego rodzaju, powstających w początku XIX wieku, stosowano rozwiązania 
nawiązujące do tych stosowanych w założeniach rezydencjonalnych, łączące elementy regu-
larne (będące osnową danego założenia) z krajobrazowymi, stanowiącymi ich uzupełnienie. 
W połowie XIX wieku i w latach kolejnych układ drogowy ogrodów i parków publicznych przyj-
mował już formę znacznie bardziej złożoną, zdominowaną przez elementy krajobrazowe je-
dynie uzupełnione przez regularne (prosta aleja, place wypoczynkowe)1. W rozbudowanym 
układzie płynnie prowadzonych dróg uwzględniano ich hierarchię – podział na drogi główne 
oraz boczne, bardziej kameralne2. Dominującą formą wypoczynku był spacer, a ze względu 
na małe obciążenie dróg powszechnie stosowano na nich nawierzchnie ziemne i żwirowe, 
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a tylko w niektórych miejscach – w sąsiedztwie reprezentacyjnych budowli ogrodowych lub 
strefach wymagających zapewnienia dojazdu – stosowano nawierzchnie kamienne. Wpro-
wadzanie nawierzchni z materiałów naturalnych pozwalało na łatwe dopasowanie ich do 
płynnego przebiegu dróg parkowych i nie wymagały one stosowania obrzeży3. Jednocześnie 
były stosunkowo łatwe w realizacji i utrzymaniu – starano się wykorzystywać podstawowy 
materiał występujący na danym terenie, a przy tym zgodny z duchem miejsca. Dodatkowym 
atutem był naturalny wygląd nawierzchni, zgodny z założeniami rozwiązań krajobrazowych, 
opartych o wykorzystanie elementów wywodzących się z przyrody i nawiązujących do niej. 
Zasady te utrzymano do połowy XX wieku, łącząc je z procesem usprawniania układu komu-
nikacji w obiektach publicznych i adaptowaniem nawierzchni do nowych potrzeb społecz-
nych związanych z rozwojem programu parków.

Po zakończeniu II wojny światowej, w okresie odbudowy zniszczonych miast, zaobser-
wować można znaczny wzrost w zakresie ogólnych wymagań komunikacyjnych, będących 
następstwem znacznego nasilenia ruchu, ale również potrzebę mechanizacji prac drogo-
wych służących ograniczeniu kosztów realizacji. Czynnikiem nadrzędnym stały się komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania dróg. W efekcie tych zmian, zwłaszcza od lat 50. XX wieku, 
na większości ulic miejskich, ale także chodników i ciągów spacerowych, powszechnie za-
częto stosować nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, w tym asfaltowe. Wpłynęło 
to negatywnie na „pejzaż” podłogi wielu miast, który „zdominowała płaszczyzna szara lub 
czarna, gładka, pozbawiona elementów zróżnicowania fakturowego, stosunkowo szybko 
ulegająca destrukcji”4. Inwazja nawierzchni bitumicznych wprowadzanych na szeroką skalę, 
zanim spotkała się z głosami krytycznymi, wskazującymi na utratę wartości nawierzchni nie-
asfaltowych5, również znalazła zastosowanie w nowo tworzonych parkach publicznych6, a co 
gorsza – niestety także w ogrodach i parkach historycznych. Wiele nawierzchni ziemnych, 
żwirowych, jak i wykonanych z kostki kamiennej oraz innych materiałów, wprowadzonych 
w okresie powstania publicznych założeń ogrodowych, zamieniono na bitumiczne – wygod-
ne dla pieszych i wytrzymałe, ale jakże ingerujące w zabytkową substancję tych obiektów. 
Materiał ten był niezgodny z ich charakterystycznymi cechami uwarunkowanymi historycz-
nie, obniżał walory artystyczne i wizualne, a jego zastosowanie wpłynęło w wielu przypad-
kach na destrukcję innych elementów kompozycji poza układem drogowym. Skutki takich 
działań obserwować możemy do dziś w wielu ogrodach i parkach publicznych. Niechlub-
nym przykładem jest Ogród Saski w Warszawie, którego aleja główna, pokryta asfaltem kilka 
dekad temu, nie doczekała się rewaloryzacji do dziś, a zatopione w tej nieprzepuszczalnej 
nawierzchni wiekowe kasztanowce, budujące oś kompozycyjną ogrodu, w szybkim tempie 
obumierają (il. 1). Z wymienionych tu względów nawierzchni takich powinno się w parkach 
historycznych unikać, a ewentualne do ich dopuszczenia może dojść wyłącznie w wyjątko-
wych przypadkach7. Kolejne lata XX wieku to również dalsze zmiany związane z wprowadza-
niem różnorodnych nawierzchni w historycznych ogrodach i parkach publicznych, będące 
oznaką braku dbałości o te obiekty i braku właściwie prowadzonych zabiegów służących 
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ochronie ich wartości. Nawet w jednym obiekcie można dziś odnaleźć – oprócz nawierzchni 
asfaltowych, ziemnych i żwirowych – także płyty i kostki betonowe, które nagminnie stosuje 
się do utwardzenia licznie powstających przedeptów. Za przykład może posłużyć Park im. 
gen. J. Sowińskiego w Warszawie, powstały w latach 30. XX wieku (il. 2). Działania takie 
uwarunkowane są zarówno brakiem funduszy na utrzymanie parków (w tym potrzebą ogra-
niczania kosztów realizacji, remontów i utrzymania nawierzchni), korzystaniem z powszech-
nie dostępnych materiałów, jak i unifikacją stosowanych rozwiązań bez dbałości o jakość 
i detal. Zabiegi takie, związane z odchodzeniem od nawiązań do historycznych materiałów, 
i eliminowanie elementów charakterystycznych, stosowanych w kształtowaniu nawierzchni 
założeń ogrodowych, stanowią zagrożenie dla historycznych ogrodów i parków publicznych 
tym bardziej, że złe decyzje są w przypadku tych obiektów niestety utrwalane, a brak reakcji 
ze strony zarządzających obiektami na przestrzeni wielu już lat tylko pogłębia destrukcję.

Nadmierna i nieuzasadniona dowolność zmian w zakresie wprowadzanych nawierzchni 
w historycznych ogrodach i parkach publicznych, zwłaszcza w 2 połowie XX wieku, spowodo-
wała utratę wartości zabytkowych wielu obiektów. Wymaga zatem wykluczenia takiego po-
stępowania dla uniknięcia nawarstwiania się zjawisk negatywnych, ale też jak najszybszego 
przeciwdziałania już istniejącym niekorzystnym zmianom.

4. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI REWALORYZACJI I ADAPTACJI NAWIERZCHNI

Problematyka stosowania określonych nawierzchni w zabytkowych założeniach ogrodo-
wych, a zwłaszcza w historycznych ogrodach i parkach publicznych, wymaga bardzo szcze-
gółowego podejścia. Z jednej strony wynika ono z potrzeby zachowania ich walorów histo-
rycznych, autentyczności8 tych obiektów, gdyż nawierzchnie ogrodowe, pozostające w wielu 
przypadkach częścią zabytkowego układu, podlegają ochronie9. Są jednocześnie – zwłaszcza 
te gruntowe i żwirowe – jednym z elementów kompozycji założeń ogrodowych charakte-
ryzujących się ograniczoną trwałością, są narażone na wiele zniekształceń uwarunkowa-
nych zarówno upływem czasu, jak i wpływem czynników atmosferycznych. Z drugiej strony, 
w wielu przypadkach wymagają dostosowania do wymogów czasów współczesnych w za-
kresie sprostania narastającym potrzebom ruchu, które odbiegają od ich pierwotnego spo-
sobu użytkowania. Są więc narażone na zmiany wynikające również ze zmiany sposobu i in-
tensywności ich użytkowania10. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku publicznych 
założeń ogrodowych o długiej historii, proces adaptacji ich poszczególnych elementów kom-
pozycji do nowych zadań i funkcji jest bezpośrednio uwarunkowany narastaniem oczekiwań 
społecznych. Dotyczą one zarówno potrzeb w zakresie wzbogacania dotychczasowej formy 
przestrzennej założeń ogrodowych, jak i poszerzania ich dotychczasowej, już niewystarczają-
cej oferty programowej. Uczestniczy w tym procesie także układ drogowy wraz z nawierzch-
niami. Ta historycznie uwarunkowana zależność pozwoliła na przetrwanie i specjalizowanie 
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publicznych założeń ogrodowych do nowych funkcji, a w wielu przypadkach zadecydowała 
o ich przetrwaniu. Świadczyły zatem o ciągłości ich rozwoju, a przez to o istnieniu11.

Mając na uwadze wymienione uwarunkowania, konsekwentnie prowadzona konserwa-
cja, obejmująca zabezpieczenie zabytkowego układu drogowego i nawierzchni, wskazana 
jest w przypadku obiektów o najwyższej randze, wymagających bezwzględnego zachowa-
nia ich wartości. Największym problemem dla tych obiektów jest znaczny wzrost frekwencji 
użytkowników, powiązany ze zmianą sposobu ich użytkowania, wpływający na destrukcję 
całości układu12. Jednak w większości przypadków – zarówno w procesie przekształcania re-
zydencjonalnych założeń ogrodowych w publiczne, jak i rozwoju publicznych założeń ogro-
dowych w kolejnych latach ich istnienia – zmiana sposobu użytkowania na przestrzeni lat 
wymagała adaptacji zarówno ich układu drogowego, jak i nawierzchni. Również obecnie 
wszelkie ograniczenia w zakresie dostępności ogrodów i parków publicznych dla użytkowni-
ków stanowią zaprzeczenie ich wiodącej roli jako obiektów ogólnie dostępnych, które z zało-
żenia powinny być otwarte dla każdego bez ograniczeń. Im większe następują więc zmiany, 
uwarunkowane koniecznością dostosowania tych obiektów do nowych potrzeb społecznych 
i nasilającej się intensywności użytkowania, tym bardziej wzrasta również konieczność ich 
adaptacji do nowych funkcji13.

W przypadku historycznych ogrodów i parków publicznych proces ich dostosowania 
do nowych wymogów może wiązać się zarówno z częściową, jak i całkowitą wymianą na-
wierzchni. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych powinno jednak w jak najszerszym za-
kresie naśladować pod względem materiałów te stosowane dawniej, nawiązując do uwa-
runkowanych historycznie cech charakterystycznych danego założenia, zgodnie z okresem 
ich powstania. Proces ten – uwzględniający nawiązanie do przeszłości oraz pogodzenie z nie-
zbędnymi funkcjami nowo wprowadzonych nawierzchni i konieczność sprostania stawianym 
im dzisiaj coraz większym wymaganiom – powinien odbywać się w imię „twórczej kontynu-
acji tradycji”14. Omawiając kryteria doboru nawierzchni w historycznych ogrodach i parkach 
publicznych, wskazuje się zatem na potrzebę pogodzenia działań służących realizacji po-
trzeb konserwatorskich (konieczność poszanowania zasad kompozycji, uwzględnienie cech 
charakterystycznych ogrodu, kolorystyki, faktury itd.), społecznych (poprawa dostępności 
obiektów, dostosowanie do zwiększającej się intensywności użytkowania i nowych funkcji, 
funkcjonalność, ale też podnoszenie walorów estetycznych), technicznych (dostosowanie 
do charakteru ruchu i uwarunkowań terenowych, zwiększenie wytrzymałości na obciążenia 
uwarunkowane ruchem, zużycie i odkształcenia, a także łatwiejsze wykonanie i utrzyma-
nie, podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania) czy ekonomicznych (ograniczenie 
kosztów realizacji, eksploatacji i utrzymania, usprawnienie procesu budowy itd.)15. Poszuki-
wanie innowacyjnych rozwiązań powinno więc dotyczyć tych pozwalających na jak najlep-
sze wykorzystanie cech nawierzchni nawiązujących do uwarunkowań historycznych oraz na 
świadome zastosowanie nowych technologii, które jednocześnie umożliwią wyeksponowa-
nie wartości ogrodów i parków publicznych powstałych w poprzednich wiekach.
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5. NAWIERZCHNIE MINERALNE ORAZ MINERALNO-ŻYWICZNE I ICH ZASTOSOWANIE 
W HISTORYCZNYCH PARKACH PUBLICZNYCH

Nawierzchnie mineralne i mineralno-żywiczne, wprowadzane jako innowacyjne roz-
wiązania, mogą obecnie stanowić rozwiązania alternatywne dla powszechnie stosowanych 
w wiekach poprzednich nawierzchni ziemnych, zwłaszcza żwirowych, mających opinię nie-
stabilnych i wymagających częstych napraw, przede wszystkim ze względu na fakt, iż pod 
wpływem długotrwałej wilgoci oraz ruchu ulegają zniszczeniu16. Możliwości zastosowania 
nawierzchni mineralnych uwarunkowane są posiadanymi przez nie określonymi cechami, 
dzięki którym zyskują przewagę nad poprzednimi w odniesieniu do wielu aspektów ich wy-
korzystania w historycznych ogrodach i parkach publicznych.

Nawierzchnie mineralne17 to takie, które wykonane są na bazie składników naturalnych, 
m.in. takich jak kamień naturalny, łupki wysokogórskie i inne, są również naturalnie sta-
bilizowane. Dzięki temu zyskują naturalny wygląd, a możliwość doboru neutralnych barw 
materiałów, z których są wykonane, podkreśla ich walory ozdobne i pozwala na wpisanie 
w charakter danego miejsca. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów naturalnych pozwa-
la na określenie ich jako nawierzchni przyjaznych dla środowiska – całkowicie bezpiecznych 
i neutralnych. Dotyczy to także ich wodoprzepuszczalności – układane na gruncie rodzimym 
umożliwiają wsiąkanie wody opadowej w grunt, co pozwala na odciążenie systemu kanali-
zacji i eliminację efektu gromadzenia się wody na powierzchni. Nawierzchnie mineralne są 
również odporne na działanie czynników atmosferycznych – są mrozoodporne. Do ich do-
brych właściwości należy dodać to, iż nie kruszą się i nie pylą, posiadają wysoką odporność 
na ciężar, ścieranie i są z reguły niebrudzące. Pozwalają na uzyskanie gładkiej, a jednocześ-
nie stabilnej i bezpiecznej wierzchniej warstwy, zmniejszającej niebezpieczeństwo poślizgu, 
zapewniającej dostęp dla wózków inwalidzkich. Znacznie ograniczają zarastanie chwastami, 
eliminują szkodliwe grzyby i patogeny. Są łatwe w układaniu i pielęgnacji, a także generują 
stosunkowo niskie koszty realizacji.

Nawierzchnie mineralno-żywiczne18 charakteryzują się podobnymi cechami – również 
wykonywane są na bazie składników naturalnych (materiał mineralny), ale zespolonych za 
pomocą żywicy epoksydowej. W porównaniu z wyżej wymienionymi pozwalają na uzyskanie 
jeszcze bardziej gładkiej i równej powierzchni, również charakteryzującej się większą trwa-
łością i odpornością na ciężar i ścieranie, ale ich wygląd można pod tym względem ocenić 
jako mniej naturalny. Posiadają te same cechy kwalifikujące je do grupy nawierzchni przy-
jaznych dla środowiska. Wymagają jednak odpowiedniej technologii wylewania na miejscu, 
co podwyższa koszty ich realizacji względem zarówno typowych nawierzchni żwirowych, jak 
i pozostałych nawierzchni mineralnych.

Oba rodzaje ww. nawierzchni pozwalają na dowolne kształtowanie przebiegu elementów 
układu drogowego, mogą być także układane przy drzewach i innych roślinach, wspomaga-
jąc proces ich zasilania w wodę. Ze względu na posiadane cechy, zwłaszcza w odniesieniu do 
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naturalnego wyglądu powierzchni oraz kolorystyki wynikającej z zastosowania naturalnych 
materiałów do ich wykonania, nawierzchnie mineralne w znacznym stopniu nawiązują do 
charakteru typowych nawierzchni żwirowych. Również pozostałe cechy dodatkowo podno-
szą ich wartość, eliminując liczne ograniczenia i utrudnienia w użytkowaniu, generowane 
przez nawierzchnie zarówno ziemne, jak i żwirowe. Zalety tego rodzaju innowacyjnych roz-
wiązań mogą być zatem z powodzeniem wykorzystywane w procesie adaptacji i wymiany 
nawierzchni w historycznych parkach i ogrodach publicznych, odpowiadając współczesnym 
wymogom ruchu, ale jednak nawiązując pod wieloma względami do cech nawierzchni ogro-
dowych stosowanych w historii. Świadczyć mogą o tym przykłady wprowadzania nawierzch-
ni mineralnych w rewaloryzacji wielu publicznych założeń ogrodowych o długiej tradycji. Są 
one stosowane z powodzeniem w obiektach o różnej randze, zwłaszcza w tych będących 
ważnymi elementami dziedzictwa kulturowego. W przedstawionych niżej przykładach pod-
stawą do wprowadzenia zmian była pozytywna ocena cech nawierzchni mineralnych i mine-
ralno-żywicznych, co znalazło akceptację Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Nawierzchnie mineralne zastosowane zostały w układzie drogowym Łazienek Królew-
skich w Warszawie – letniej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zakładanej 
w stylu klasycystycznym od 1766 roku19, otwartej w późniejszym okresie dla publiczności 
i przebudowanej na znacznym obszarze w park krajobrazowy. Zmiany wprowadzono w ra-
mach prac rewaloryzacyjnych zainicjowanych w 2010 roku i prowadzonych dla Ogrodu Mo-
dernistycznego (il. 3), terenu Hipodromu oraz otoczenia Nowej Oranżerii i fragmentu Alei 
Chińskiej (il. 4)20. Nawierzchniami mineralnymi zastąpiono zużyte nawierzchnie asfaltowe 
i ziemne, wymieniając także nieatrakcyjne obrzeża betonowe na listwy stalowe, ukrywające 
granicę nawierzchni i sąsiadujących z nimi powierzchni trawiastych. Innowacyjne rozwiąza-
nia dobrze komponują się zarówno w częściach regularnych założenia ogrodowego, jak i ob-
szarach ukształtowanych w sposób krajobrazowy, zapewniając spójność całości kompozycji 
i podnosząc wartości ozdobne parku. Zabiegi te podwyższyły również komfort poruszania się 
po drogach parkowych i dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Ogród Saski powstał jako założenie towarzyszące barokowej rezydencji królewskiej (Pa-
łacowi Saskiemu), tworzonej dla Augusta II Mocnego od 1713 roku przez kolejne 40 lat jako 
część założenia urbanistycznego Osi Saskiej21. W 1727 roku został – jako pierwszy obiekt na 
terenie ziem polskich – otwarty dla publiczności. W latach 1816–1827 został przekształco-
ny według projektu Jamesa Savage’a – zachowano biegnącą centralnie oś główną, a części 
boczne ukształtowano swobodnie. Zniszczenia II wojny światowej oraz zmniejszenie po-
wierzchni parku po jej zakończeniu wpłynęły destrukcyjnie na kompozycję całego założenia. 
W kolejnych latach dokonano dalszych przekształceń układu drogowego i nawierzchni – ale-
ję główną i część bocznych wylano asfaltem, na pozostałych wprowadzono nawierzchnię 
żwirową, a powstające przedepty wykładano m.in. płytami betonowymi. W 2012 roku prze-
prowadzono remont nawierzchni w otoczeniu fontanny, wprowadzając charakterystyczny 
rysunek wykonany z kostki betonowej i nawierzchni żwirowej – nowe elementy nie związane 
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z historycznym układem parku. W 2014 roku zakończono wymianę nawierzchni na mineral-
ną, wzmocnioną obrzeżami betonowymi (il. 5), w części północnej i południowej założenia. 
Zmiana ta korzystnie wpłynęła na wizualny odbiór bocznych części parku i zapewniła 
większą ich dostępność dla pieszych. Rodzaj zastosowanych obrzeży nie pozwolił jednak na 
precyzyjne wyprofilowanie łuków, po których prowadzone są ścieżki, co wyraźnie widoczne 
jest w niektórych fragmentach układu drogowego.

Zmiany w zakresie wymiany nawierzchni wprowadzono także w warszawskim Ogrodzie 
Krasińskich, powstałym jako założenie pałacowo-ogrodowe w stylu francuskim, stworzone 
według projektu Tylmana z Gameren w latach 70. XVII wieku22 dla Jana Dobrogosta Kra-
sińskiego. Po odkupieniu założenia przez Komisję Skarbu Koronnego i przebudowie ogrodu 
w 1768 roku został on otwarty do użytku publicznego. W latach 1891–1895 został prze-
kształcony w park krajobrazowy według projektu Franciszka Szaniora23, który to układ prze-
trwał do połowy XX wieku. Po II wojnie światowej dokonano restauracji parku, wzorując się 
na planach Szaniora, powiększono teren obiektu w części północnej i południowej. Wprowa-
dzono jednak na znacznej części układu drogowego nawierzchnie asfaltowe, obce dla ogro-
du, a w kolejnych latach w wybranych miejscach także płyty betonowe i żwir. W 2011 roku 
przeprowadzono konkurs na rewaloryzację całości założenia, która realizowana była w la-
tach 2012–2014. W części historycznej ogrodu wprowadzono piesze nawierzchnie mineral-
ne z grysu kwarcytowego (il. 6) z obrzeżem z kątownika stalowego24. Drogi w części połu-
dniowej – współcześnie dodanej do parku – zyskały nawierzchnię mineralno-żywiczną (il. 7) 
z obrzeżem betonowym oblewanym. Wprowadzenie tej nawierzchni, dającej możliwość 
bardziej intensywnego wykorzystania, dopasowane zostało do rozbudowanego programu 
parku, którego kumulacja nastąpiła właśnie w tej części. Wymiana nawierzchni podniosła 
w znacznym stopniu walory ozdobne i funkcjonalne ogrodu.

Reprezentacyjny park publiczny Warszawy – Park Ujazdowski – zaprojektowany przez 
Franciszka Szaniora, został otwarty dla publiczności w 1896 roku i bardzo szybko zyskał miano 
„salonu letniego stolicy”25. W pierwotnej wersji posiadał na znacznym obszarze nawierzch-
nie ziemne, zmieniane stopniowo na żwirowe. Te ostatnie zostały poprawione na znacznym 
obszarze w 2002 roku, kiedy zakończono kompleksową rewaloryzację założenia. Część pla-
ców w otoczeniu wejść do parku oraz kameralne placyki wypoczynkowe zostały wyłożone 
nawierzchnią z kostki granitowej stanowiącej nowy materiał w parku. Po kilkunastu latach 
użytkowania znaczna część nawierzchni żwirowych uległa zniszczeniu, łącznie z elementa-
mi towarzyszących im obrzeży drewnianych. W 2015 roku wymieniono te nawierzchnie na 
mineralne, naturalnie stabilizowane (il. 8) – w obrębie głównej alei obwodnicowej zyskały 
obrzeża w formie wąskiego pasa z kostki granitowej (jako nawiązanie do materiału zastoso-
wanego na placach), na pozostałych fragmentach wprowadzono listwę stalową. W central-
nej części parku, w otoczeniu salonu ogrodowego i pomnika I. Paderewskiego, zachowano 
obrzeża kamienne. Zmiany nawierzchni pozwoliły na podwyższenie komfortu korzystania ze 
ścieżek parkowych i dostępności parku, w tym dla osób niepełnosprawnych, podniosły także 



284 P R Z E S T R Z E Ń  –  U R B A N I S T Y K A  –  A R C H I T E K T U R A

walory estetyczne obiektu, gdyż neutralna kolorystyka zastosowanego materiału dobrze 
komponuje się z jego charakterem i nawiązuje do uwarunkowań historycznych. Niezgodne 
z formą pierwotną pozostają nadal fragmenty wyłożone kostką, a pewien dysonans budzić 
może zastosowanie różnych rodzajów obrzeży, których łączenie nie w każdym miejscu zosta-
ło precyzyjnie wykonane.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Historyczne ogrody i parki publiczne, jako grupa założeń ogrodowych podlegających 
intensywnym przemianom w kolejnych latach ich istnienia przede wszystkim na skutek 
uwarunkowań społecznych, wymaga wyjątkowego podejścia w zakresie ich adaptacji do 
nowych funkcji. Należy uznać i docenić tę formę przemian, uwarunkowanych historycz-
nie, jako element charakterystyczny złożonego procesu, jakiemu na przestrzeni wieków 
poddawana jest ta grupa obiektów. Kierunek adaptacji, uwzględniający dostosowanie 
nawierzchni do nowych potrzeb, jak wspomniano w treści niniejszej publikacji, decyduje 
o ciągłości istnienia tych założeń ogrodowych i jest w wielu przypadkach podstawą umożli-
wiającą ich przetrwanie do czasów obecnych, ale także „ożywienia”, gdy popadają w zapo-
mnienie i ulegają destrukcji. Jednocześnie – w przypadku parków publicznych sięgających 
swym rodowodem XIX wieku lub nawet okresów wcześniejszych – dbałość o utrzymanie 
ich wartości zabytkowych, historycznych, kulturowych, ale także społecznych jest zada-
niem priorytetowym. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań w zakresie ich adaptacji do 
nowych funkcji, w tym przypadku przy wykorzystaniu nowych rodzajów nawierzchni, sta-
nowi zatem kolejny etap ich rozwoju. Zastosowanie innowacyjnych technik i technologii 
powinno wspierać ten złożony proces adaptacji, a zakres wprowadzanych zmian nie może 
wpływać na degradację dotychczasowych wartości tych obiektów, ale dodawać nowe 
z poszanowaniem tych pierwszych.

Wśród pozytywnych aspektów stosowania nawierzchni mineralnych (także mineral-
no-żywicznych) w historycznych ogrodach i parkach publicznych wymienić należy ich 
walory:
• funkcjonalne – związane z łatwością ich dostosowania do warunków terenowych oraz 

historycznego przebiegu dróg, zmniejszeniem niebezpieczeństwa poślizgu, podwyższe-
niem komfortu poruszania się i dostępności dla użytkowników, w tym ułatwień w zakre-
sie poruszania się przez osoby niepełnosprawne;

• techniczne i ekonomiczne – realizowane przez pozytywny wpływ na odciążenie kanali-
zacji deszczowej i zmniejszenie kosztów odprowadzania wody, możliwość zbliżenia do 
roślin (np. starych drzew), ograniczając negatywne skutki ingerencji w podłoże i system 
korzeniowy, ograniczenie kosztów utrzymania i konserwacji w systemie wieloletnim;
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• estetyczne – przez znaczący udział w utrzymaniu tradycyjnego charakteru obiektów, 
podnoszenie ich atrakcyjności wizualnej dzięki znacznemu nawiązaniu do cech mate-
riałów stosowanych w historii, a przez to ograniczenie poczucia utraty autentyczności 
obiektu, wynikającego z przemian dokonywanych w kolejnych dekadach;

• przyrodnicze – uwarunkowane proekologicznymi właściwościami nawierzchni, mający-
mi udział w retencjonowaniu wód opadowych, tworzeniu nietoksycznego podłoża dla 
środowiska (nieszkodliwego dla wód gruntowych i roślin), zwiększaniu dostępu wody 
i powietrza do korzeni roślin rosnących blisko nawierzchni, a nawet możliwości wykorzy-
stania znacznych części nawierzchni w procesie recyklingu.
Gwarancją uzyskania pozytywnego efektu końcowego w stosowaniu nawierzchni mi-

neralnych i mineralno-żywicznych jako alternatywy dla ziemnych i żwirowych jest nie tylko 
odpowiednie dopasowanie materiału (jego rodzaju, koloru czy faktury) do indywidualnych 
cech danego ogrodu lub parku publicznego, które oparte powinno być w każdym z przy-
padków o wiele szczegółowych analiz26. Umożliwi to również wysoki standard wykonania 
nawierzchni i ich właściwe dostosowanie do rodzaju ruchu, jak i odpowiednio prowadzone 
zabiegi konserwacyjne w kolejnych latach użytkowania. Niespełnienie tych wymogów bę-
dzie przyczyną zmian o charakterze negatywnym.
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Il. 1. Ogród Saski w Warszawie: a) nawierzchnia asfaltowa alei głównej (fot. K. Kimic 2016),  
b) nawierzchnia z płyt betonowych w alei bocznej (fot. K. Kimic 2015)
Ill. 1. Saxon Garden in Warsaw: a) asphalt pavement placed in main alley,  
b) concrete plates placed in side alley

Il. 2. Park im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie: a) nawierzchnia asfaltowa alei głównej (fot. K. Kimic 
2016), b) różnorodne nawierzchnie w strefie dawnych ogrodów rodzajowych (fot. K. Kimic 2016)
Ill. 2. Gen. J. Sowiński Park in Warsaw: a) asphalt pavement placed in main alley, b) different types  
of pavement in former thematic gardens
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Il. 3. Ogród Modernistyczny w Łazienkach Królewskich w Warszawie: a) nawierzchnia żwirowa 
przed zmianami (fot. K. Kimic 2014), b) wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna wprowadzona 

w ramach rewitalizacji (fot. K. Kimic 2016)
Ill. 3. Modern Garden in Łazienki Królewskie Park, Warsaw: a) old gravel pavement before changes,  

b) water-permeable mineral aggregate pavement applied during revitalization process

Il. 4. Łazienki Królewskie w Warszawie – wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna wprowadzona 
w reprezentacyjnych częściach parku: a) Aleja Chińska (fot. K. Kimic 2016), b) otoczenie Nowej 

Oranżerii (fot. K. Kimic 2016)
Ill. 4. Łazienki Królewskie Park in Warsaw – water-permeable mineral aggregate pavement applied to 

representative parts of park: a) Chinese Alley, b) surroundings of the New Orangery
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Il. 5. Ogród Saski w Warszawie – nawierzchnie żwirowe wymienione na wodoprzepuszczalne 
nawierzchnie mineralne: a) północna część ogrodu (fot. K. Kimic 2016), b) południowa część ogrodu 
(fot. K. Kimic 2016)
Ill. 5. Saxon Garden in Warsaw – gravel replaced by water-permeable mineral aggregate pavement:  
a) north part of garden, b) south part of garden  
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Il. 6. Ogród Krasińskich w Warszawie – widok pałacu od strony ogrodu: a) nawierzchnia asfaltowa 
przed zmianami (fot. K. Kimic 2010), b) wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna po zmianach 

(fot. K. Kimic 2016)
Ill. 6. Krasińskich Garden in Warsaw – a view of palace from the garden: a) asphalt pavement before 

changes, b) water-permeable mineral aggregate pavement after changes 

Il. 7. Ogród Krasińskich w Warszawie – wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna 
zastosowana w bocznej części ogrodu: a) Plac Wodny (fot. K. Kimic 2016), b) aleja (fot. K. Kimic 2016)

Ill. 7. Krasińskich Garden in Warsaw – water-permeable resinous pavement applied to side part of 
the garden: a) Water Plaza, b) side alley 
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Il. 8. Park Ujazdowski w Warszawie – wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna zastosowana  
na drogach parkowych: a) Aleja Kasztanowcowa (fot. K. Kimic 2016), b) boczna alejka parkowa  
(fot. K. Kimic 2016)
Ill. 8. Ujazdowski Park in Warsaw – water-permeable mineral aggregate pavement applied to park 
alleys: a) Chestnut Tree Alley, b) side alley  
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article we attempted to describe various approaches of protection of monuments in nine examples 
of Polish castles.
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1. KONSERWACJA W TEORII

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego, mimo swojej burzliwej historii – czasu wo-
jen i często destrukcyjnego działania lat niewoli – może zarówno zachwycać, jak i skłaniać do 
refleksji. Jest naszym naturalnym obowiązkiem, wynikającym z poczucia przynależności do 
ojczyzny. Każdy kraj ma swoje sposoby radzenia sobie z tym zagadnieniem. W celu ujedno-
licenia metod postępowania w szeroko pojętej dziedzinie konserwacji zabytków stworzono 
uniwersalne zalecenia dotyczące ochrony obiektów historycznych. Wszystkie postulaty zo-
stały spisane w międzynarodowych dokumentach doktrynalnych, takich jak Karta Ateńska1, 
Karta Wenecka2, Karta Florencka3 czy Karta Krakowska4.

Jednak najwięcej sytuacji spornych, wynikających z ochrony zabytków, związanych jest 
z ruinami. W ostatnich latach w Polsce spotykamy się z różnymi formami postępowania w ta-
kim przypadku. Najczęściej mamy do czynienia z zachowaniem istniejących założeń w posta-
ci trwałej ruiny, ich uzupełnieniem nowymi elementami lub z rekonstrukcją. Obecnie zaleca-
na jest jak najmniejsza ingerencja w obiekty historyczne. Jednakże rzeczywistość nie zawsze 
odzwierciedla uniwersalne wytyczne zawarte w międzynarodowych dokumentach, czego 
najlepszymi przykładami są niektóre zamki w Polsce.

Sposoby traktowania zabytków w naszym kraju w ciągu ostatnich wieków uległy dia-
metralnym przemianom. W 2003 roku została wprowadzona w życie ustawa regulująca ich 
stan prawny5. Od tej pory większość odpowiedzialności przechodzi z państwa na właścicie-
la. W związku z tym w ostatnich latach zmieniła się mentalność społeczeństwa, a przede 
wszystkim osób decyzyjnych, takich jak inwestor, architekt i konserwator. Odgrywają oni klu-
czową rolę w ochronie zabytków. Niejednokrotnie prowadzi to do sporów pomiędzy możli-
wością zarobku, myślą artystyczną a prawdą historyczną. Pomimo zwiększonej świadomości 
potrzeby ochrony wspólnych dóbr, zmiany gospodarcze i polityczne spowodowały, że wielu 
ludzi przedkłada aspekt materialny nad dobro obiektów historycznych.

2. MAGIA TRWAŁYCH RUIN

W Polsce prace konserwatorskie prowadzone przy wielu zniszczonych zamkach są in-
spirowane ,,angielską szkołą konserwacji ruin”. Według niej najważniejsze jest zachowanie 
istniejącej substancji w jak największym zakresie przez zabezpieczenie pozostałości oraz 
zapobieganie dalszym zniszczeniom. Struktura obiektu powinna pozostać w takiej formie, 
w jakiej przetrwała do naszych czasów. Niezbędne jest jednak usunięcie wszelkich więk-
szych ubytków, w których mogłaby zamarzać woda i powodować dalszą destrukcję budynku. 
Na przykład korony murów są „opracowywane” m.in. przez ich oczyszczanie, a następnie 
przemurowywanie górnych warstw zwietrzałej zaprawy. W niektórych przypadkach, gdy 
konieczne jest wzmocnienie obiektu, stosuje się konstrukcje stalowe czy żelbetowe, które 
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najczęściej próbuje się ukryć. Ważną cechą tej szkoły jest objęcie nadzorem również otocze-
nia ruiny. Trawniki są krótko strzyżone, a teren oczyszczany z samosiejek, które przysłaniały-
by cenny zabytek.

2.1. ZAMEK OGRODZIENIEC W PODZAMCZU

Około 1350–1370 roku w Podzamczu z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego wybudo-
wano twierdzę. Zamek zamieszkiwały kolejne rodziny aż do 1523 roku, kiedy to warownia 
znalazła się w rękach Bonerów, jednego z najbardziej wpływowych ówczesnych rodów. 
Obiekt został przebudowany w stylu renesansowym. Kolejne lata zmian właścicieli, potop 
szwedzki oraz spalenie zamku doprowadziły do opuszczenia go przez ostatnich mieszkańców 
w 1810 roku6.

W dniu dzisiejszym Zamek Ogrodzieniec pozostał w niezmienionej formie, a wewnątrz 
jego murów powstała ścieżka dydaktyczno-turystyczna. Postępowano tu przede wszystkim 
według zasad angielskiej szkoły konserwacji ruin. Prace rozpoczęto od odgruzowania całego 
założenia do poziomów pierwotnych. Przywrócono przez to właściwe proporcje i współza-
leżności przestrzenne obiektu. Oczyszczono skałki i stoki na zewnątrz zamku, a zieleń z mu-
rów została usunięta, aby ich nie zasłaniać oraz nie niszczyć przez korzenie czy zamarzającą 
w szczelinach wodę. Dzięki tym zabiegom ewentualne ubytki mogą zostać zauważone przez 
konserwatorów we wczesnej fazie.

Przyjęto trzy zasady ułatwiające zwiedzającym rozróżnienie współczesnych uzupełnień 
od ruiny. Nowa forma i materiał ma sygnalizować wyposażenie zaprojektowane na potrze-
by ruchu turystycznego, zaś stara część oznaczać ukształtowanie historyczne. Dodatkowo, 
połączenie dawnej formy z nowym materiałem powinno odnosić się do niezbyt pewnego 
ukształtowania historycznego. Schody oraz pomosty, wybudowane na potrzeby ruchu tu-
rystycznego, wykonano m.in. z żelbetu. Ponadto starano się je ukryć w możliwie jak naj-
lepszy sposób. Balustrady wykonano ze stali, jednakże żeby rozróżnić ją od historycznego 
żelaza, nadano im nowoczesny kształt oraz podkreślono współczesną technologię spawania. 
Poręcze dzięki minimalistycznej formie tylko nieznacznie przesłaniają obiekt historyczny. 
Niewielkie uczytelnienia, takie jak poszerzenie lica muru, zasygnalizowano blachą cynkową 
osadzoną w spoinie. Wystające jej pasy łatwo zauważyć z bliska, jednak nie przeszkadza to 
w ogólnym odbiorze obiektu. Założeniem takiego rozwiązania jest ułatwienie zwiedzające-
mu odróżnienia starej i nowej części7.

2.2. ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH

Wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku zamek znajdował się w rękach książęcych, 
a następnie królewskich. Przez lata pełnił funkcje ważnego ośrodka administracyjno-militar-
nego. Ograbienie oraz spalenie przez zbuntowane oddziały rokoszanina Zebrzydowskiego, 
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splądrowanie w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego oraz kolejna okupacja przyczyniły 
się do ostatecznego opuszczenia twierdzy w 1707 roku8.

W latach 80. XIX wieku podjęto wstępne czynności konserwatorskie. Wieże zostały odre-
staurowane, a w jednej z nich urządzono punkt widokowy. Aktualnie krajobraz można rów-
nież podziwiać z czworobocznej baszty. Podczas prac przeprowadzonych w ostatnich latach 
odbudowano studnię oraz kaplicę zamkową. Północny stok, tak jak w przypadku Ogrodzień-
ca czy Tenczyna w Rudnie, oczyszczono z samosiejek. Dzięki temu odsłonięto najpiękniejszy 
widok na zamek. Po stronie południowej użyto stalowych lin, aby podtrzymać mury zamku 
przed zawaleniem. Pomimo prowadzonych na szeroką skalę prac obiekt nadal klasyfikowany 
jest jako trwała ruina.

2.3. ZAMEK W MIROWIE

Około XIV wieku istniejąca w Mirowie strażnica, związana z bobolicką twierdzą, została 
przekształcona w zamek. Warownię zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Pomimo pró-
by odbudowy zamek został ostatecznie opuszczony w 1787 roku. Do dzisiaj zachowały się 
fundamenty niektórych budynków zamku dolnego oraz duża część zamku górnego9.

Aktualnie twierdza w Mirowie jest zabezpieczana jako trwała ruina, jednak jej przyszłość 
nie jest do końca pewna. Właściciel, Jarosław Lasecki, tak mówi o problemie ochrony za-
bytków architektury obronnej w stanie ruiny: „Ja postulowałbym odbudowę wszystkich za-
mków w Jurze i wcale nie boję się ataków pseudokonserwatorów, którzy chcieliby zostawić 
je jako ruinę. Obiektów z cegły lub wapienia po prostu nie da się utrzymać w formie trwałej 
ruiny, bo niszczenie będzie postępowało. Z taką sytuacją mamy do czynienia w zamku Mirów 
nieopodal Bobolic. Stąd nie mam wątpliwości, że pojęcie trwałej ruiny jest czysto wirtualne 
i na dłuższą metę ta teoria konserwatorska zostanie w Polsce obalona. Nie chciałbym, aby 
została obalona poprzez upadek zabytków, które jeszcze dziś można uratować”10. Senator 
posiada zgodę konserwatora zabytków na rekonstrukcję, jednakże barierą do jej wykonania 
– jak na razie – są decyzje administracyjne11.

3. ŚMIAŁOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH UZUPEŁNIEŃ

Jednym ze sposobów konserwacji zabytków jest dodanie do nich nowych elementów. 
Proces ten jest niezwykle skomplikowany i niesie ze sobą wiele trudności. Na pierwszym 
miejscu należy stawiać dobro zabytku, dlatego trzeba kierować się wskazówkami zawartymi 
w kartach: Ateńskiej12, Weneckiej13 czy Krakowskiej14. Przede wszystkim ważne jest, aby nie 
fałszować historii, próbując na siłę naśladować dawne materiały czy kolorystykę. W związku 
z tym nowoczesne uzupełnienia powinny w wyraźny sposób odróżniać się od zabytkowej 
struktury obiektu. W miarę możliwości należy ukryć nowe elementy pełniące funkcje tylko 
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wzmacniające. Natomiast współczesne składniki, o niewielkich walorach estetycznych, znaj-
dujące się w najbliższym otoczeniu zabytku, jak reklamy, wysokie kominy czy nadmierna 
ilość słupów telegraficznych, powinny zostać usunięte. Odważne decyzje, zarówno architek-
ta projektującego nowoczesne uzupełnienia, jak i konserwatora zatwierdzającego koncep-
cję, zostaną przedstawione na przykładzie trzech polskich zamków.

3.1. ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE

Obiekt został zaprojektowany prawdopodobnie przez Wawrzyńca Senesa. Powstawał 
w latach 1627–1644, finansowany przez Krzysztofa Ossolińskiego. Zamek ten, przedstawia-
jący typ palazzo in fortezza, wzniesiono z kamienia i cegły na planie pięcioboku z bastionami 
w narożach15.

Dzięki temu, że rezydencja nigdy nie była przebudowywana w myśl panujących ówcześ-
nie tendencji, do dziś można podziwiać oryginalne jej części, m.in. dekoracje sgraffitowe czy 
detale kamienne. Budowla wielokrotnie była adaptowana na różne funkcje, mimo to zacho-
wało się aż 90% oryginalnych murów, ale tylko 10% sklepień. W 2007 roku obiekt przeszedł 
pod opiekę Urzędu Gminy w Iwaniskach i zabezpieczony został jako trwała ruina16.

Punktem zwrotnym była inwestycja z lat 2010–2013, sfinansowana w większości ze środ-
ków Unii Europejskiej i przeprowadzona przez gminę Iwaniska. Jej celem była kompleksowa 
renowacja Krzyżtoporu, która sprzyjałaby jego ochronie i wypromowaniu. Odrestaurowano 
fortyfikacje i most zwodzony, a także zakonserwowano resztki XVII-wiecznych elewacji. Waż-
nym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzających. Zadbano również o nowe 
elementy – pojawiły się szklane barierki na murach obronnych oraz solidne, nowoczesne zada-
szenia, zamontowane w sposób nie ingerujący w trwałą ruinę. Zainstalowane reflektory two-
rzą iluminację obwarowań, natomiast około 40 lamp umożliwia zwiedzanie podziemi w nocy. 
Część dziedzińca została wybrukowana, a alejki ogrodowe odtwarzają układ z XVII-wiecznych 
planów. Dużą rolę odgrywają pomieszczenia zaadaptowane na potrzeby obsługi turystów bez 
naruszania oryginalnej bryły. Odbywają się tu konferencje, wystawy oraz inne wydarzenia, 
będące dużą atrakcją dla turystów odwiedzających Zamek Krzyżtopór17.

3.2. ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE

Budowę obiektu rozpoczęto już w 1355 roku, a w XV wieku wzniesiono rezydencję na 
planie regularnego czworoboku z murami o wysokości 15 m i dwiema potężnymi basztami18. 
Dzieje zamku były burzliwe. W końcu został uznany jako trwała ruina i zabezpieczony przez 
prace konserwatorskie. Jego baszty, stanowiące jedyne zachowane kubatury, zaadaptowano 
na cele muzealne.

Dziś budowla należy do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 2005 roku19 
ogłoszono konkurs na projekt rekonstrukcji zabytku, gdyż nie mógł on być odbudowany 
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w oryginalnej formie z powodu braku rysunków z czasów średniowiecza i renesansu. Wygrał 
zespół architektoniczny Marka Kleczkowskiego z Gdyni, który w stare mury wpisał nowoczes-
ną bryłę. Zastosowane rozwiązanie wzbudziło liczne kontrowersje i protesty trwające ponad 
cztery lata. W wyniku działań m.in. Związku Szlachty Polskiej oraz mieszkańców Ciechanowa 
i okolic w 2007 roku Generalny Konserwator Zabytków oficjalnie zakazał realizacji zwycię-
skiego projektu. Mimo to 15 marca 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie 
I etapu rewitalizacji zabytku, zgodnie z pierwotnym zamysłem. Niecałe trzy lata później na-
stąpiło otwarcie współczesnego pawilonu wykonanego z drewna, stali i szkła. Jest to lekka, 
wysoka na dwie kondygnacje budowla, w której mieszczą się powierzchnie wystawiennicze 
oraz recepcyjno-edukacyjne. Jak mówi przedstawiciel inwestorów: „Celem projektu jest eks-
ponowanie każdego wartościowego historycznie elementu budowlanego (…)”20.

3.3. ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE

Obiekt został wybudowany na zlecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku jako element 
Szlaku Orlich Gniazd, zaraz przy obecnym parku krajobrazowym ze skałą wapienną zwaną 
Maczugą Herkulesa21. Budowla składała się z dwóch części: górnej – wzniesionej na skale 
i niezachowanej, oraz dolnej. Zamek kilkukrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Po II wojnie 
światowej zabytek przeszedł w ręce Skarbu Państwa, by po gruntownej odnowie stać się 
Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. We wnętrzach nie zostało zachowane 
żadne oryginalne wyposażenie. Obecnie znajduje się tu stała ekspozycja.

W latach 2014–2016 zrealizowano projekt rewitalizacji zamku, w większości sfinanso-
wany z funduszy norweskich22. Odnowiono stolarkę okienną, elewacje dziedzińca krużgan-
kowego oraz zainstalowano szklane balustrady. Dużą rolę odgrywa nowo wybudowana re-
stauracja, której najważniejszą częścią jest klatka schodowa z windą prowadzącą na taras. 
Rozpościera się stąd przepiękny widok na całą okolicę. Dzięki użytemu materiałowi w tafli 
szkła odbijają się drzewa oraz zamek, co pozwala konstrukcji delikatnie wtopić się w krajo-
braz. Jednak ekstrawaganckie zadaszenie komunikacji pionowej może budzić kontrowersje.

4. SZOKUJĄCE REKONSTRUKCJE

W dzisiejszych czasach rekonstrukcja jest bardzo popularną formą działań podejmowa-
nych w odniesieniu do zabytków w stanie ruiny. Jednak mało kto wie, iż niewiele ma ona 
wspólnego z prawdziwą historią tych budowli. Z powodu niewystarczającej ilości materiałów 
ikonograficznych, dokumentów archiwalnych czy znalezisk z wykopalisk archeologicznych, 
opiera się ona w głównej mierze na wyobraźni i domysłach architektów oraz konserwa-
torów. Niestety, prowadzi to do powstawania obiektów, które nie zawsze oddają prawdę 
historyczną, a co gorsza, niejednokrotnie szpecą otoczenie. Według Dokumentu z Nara23 
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rekonstrukcja nie powinna być przeprowadzana w żadnym założeniu. Mimo to staje się coraz 
częstszą formą postępowania, a wiele rekonstrukcji budzi obecnie ogromne kontrowersje, 
czego przykładem są zamki: Tropsztyn, Bobolice i Korzkiew.

4.1. ZAMEK TROPSZTYN W WYTRZYSZCZCE

Zamek Tropsztyn zbudowano w Wytrzyszczce w celu obrony tzw. Bramy Sądeckiej, będą-
cej bardzo ważnym punktem styku szlaku wodnego i lądowego do Węgier. Pierwsze wzmianki  
o pojawieniu się warowni obronno-mieszkalnej pochodzą z 1382 roku. Od XVI wieku wpro-
wadzano zmiany ratujące podupadającą twierdzę, ale atak sąsiadów na zamek w 1574 roku, 
przechodzenie z rąk do rąk różnych właścicieli oraz budowa bunkrów przez wojska austria-
ckie w pobliżu obiektu doprowadziły go do ostatecznej ruiny24.

Zamek został zrekonstruowany na podstawie znalezisk z wykopalisk archeologicznych  
z 1993 roku, niewielkich zbiorów dokumentów, ale przede wszystkim wyobraźni ludzkiej. 
Obecnie główne wejście prowadzi na dziedziniec z wielopoziomową posadzką. Odtwo-
rzono, w sposób fantazyjny i odstający od rzeczywistości, mury wraz z gankami straży 
oraz krenelażami. Dodano werandy, które pierwotnie były drewniane. Tu zostały wybu-
dowane z żelbetu i pomalowane brązową farbą. Taka ,,imitacja” drewna została zastoso-
wana jeszcze w pozostałych detalach architektonicznych, takich jak wykusze czy okapy. 
Na miejscu baszty powstała żelbetowa wieża widokowa z klatką schodową i nowoczes-
nym szybem windy. Całość wykonano przy wykorzystaniu nowych technik oraz surowców, 
z wyłączeniem materiału murarskiego nawiązującego do historycznych rozwiązań. Obec-
nie ściany wzniesione są z piaskowca, a dach wykonano z czerwonej dachówki mnich-
-mniszka25. Całość niestety wątpliwej rekonstrukcji dopełnia lądowisko dla helikopterów, 
znajdujące się na spadzisto-płaskim dachu obiektu, powstałego na terenie dawnego bu-
dynku mieszkalnego.

4.2. ZAMEK BOBOLICE W NIEGOWIE

Zamek Królewski Bobolice został wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego 
w 2 połowie XIV wieku w Niegowie. Należy on do Szlaku Orlich Gniazd. Od początku swoje-
go istnienia przechodził z rąk do rąk, a jego świetność trwała aż do 1657 roku, kiedy to na 
Niegów napadli Szwedzi. Potem obiekt zaczął popadać w ruinę. Pobliscy mieszkańcy zaczęli 
kraść materiał, z którego zbudowany był zamek, a wnętrze ograbiono z wszelkich pamiątek26. 
Dopiero w XX wieku zamek przejęli bracia Laseccy, którzy postanowili zrekonstruować go 
na podstawie prac archeologicznych, źródeł ikonograficznych i dokumentów archiwalnych. 
Stanisław Lasecki zawsze podkreślał, że: „Traktuje w sposób dosłowny ustawę o ochronie 
zabytków, które nakłada na właścicieli obiektów historycznych dbanie o ich stan”27. Dlatego 
też postanowiono zrekonstruować Bobolice.
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Samo miejsce było w fatalnym stanie, począwszy od skorodowanej korony murów, a koń-
cząc na grożących zawaleniem się ścianach. Odbudowę zaczęto od wieży bramnej oraz muru 
obwodowego okalającego zamek dolny. Następnie odtworzono klatkę schodową, komnaty 
i poszczególne izby na parterze. Na piętrze możemy zobaczyć toaletę w formie drewnianego 
wykuszu. Zrekonstruowano basztę, gdzie znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Jerzego. 
Na końcu obiekt nakryto dachem i utworzono taras. Zrekonstruowano 70% zamku ze szcze-
gólnym wyeksponowaniem oryginalnych murów. We wnętrzach możemy zobaczyć rzeczy 
wydobyte podczas wykopalisk archeologicznych, a także eksponaty pochodzące ze zbiorów 
krakowskich28.

4.3. ZAMEK KORZKIEW

Pierwsza wzmianka o zamku Korzkiew pochodzi z 1325 roku. Badania archeologiczne 
ujawniły, że budowla posiada cechy czterech stylów architektonicznych. Ciągła zmiana 
właścicieli doprowadziła zamek do ruiny. Dopiero od 1932 roku, kiedy został on uznany 
za zabytek, podjęto próby ochrony jego pozostałości, czyli zabezpieczono ruiny i stworzo-
no prowizoryczny dach osłaniający budynek przed opadami, który przetrwał do końca lat 
80. XX wieku. Z racji braku funduszy wszystkie prace konserwatorskie ruszyły dopiero w la-
tach 70. XX wieku. Odbudowano mury obronne, zrekonstruowano część bramną, baszty, 
sklepienia, klatkę schodową, udostępniono piwnice, a także wykonano płyty żelbetowe jako 
stropy29. Dodano również otwory okienne, taras widokowy oraz zewnętrzną klatkę scho-
dową, będącą jednocześnie galerią wystawową i formą komunikacji z pokojami. W trzech 
pomieszczeniach zrekonstruowano podwieszane stropy kasetonowe, z kolei w pozostałych 
mają znaleźć się zdobione podwieszane sufity. Posadzki wykonano z kamieni o fazowanych 
brzegach lub ułożono drewniane parkiety taflowe. Wewnętrzne tynki nie pokrywają całych 
ścian, lecz jedynie ich fragmenty, eksponując oryginalne mury. Wykonano nowe portale i ko-
minki, a także obramienia drzwi. W całym budynku rozprowadzono centralne ogrzewanie30. 
Użytkownicy mają dostęp do Internetu oraz telewizji satelitarnej. Obecnie zamek zaadapto-
wano na muzeum, hotel, restaurację oraz sale konferencyjne.

5. PODSUMOWANIE

Powyższe przykłady pokazują nam, jak obecnie wygląda ochrona zabytkowych ruin 
w Polsce. W tym momencie pojawia się dylemat, czy konserwacja powinna być przepro-
wadzona ściśle zgodnie z ideami międzynarodowych dokumentów takich jak Karta Ateńska, 
Karta Wenecka, Karta Krakowska, czy też mniej restrykcyjnie. Dzisiejsze dziedzictwo narodo-
we jest wynikiem ciężkiej pracy przodków, którzy stworzyli obiekty często z myślą o następ-
nych pokoleniach. Większość zamków przetrwała przez wieki, jednak w wielu z nich można 
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zaobserwować upływ czasu i zniszczenia spowodowane działalnością człowieka. Zabytki te 
są bezcennym dziedzictwem kultury narodowej, a co za tym idzie, zasługują na nasz szacu-
nek i opiekę.

W dzisiejszych czasach próba ochrony zabytków coraz częściej spotyka się z odwrotnym 
skutkiem, co prowadzi do kontrowersyjnych realizacji konserwatorskich. Wynika to przede 
wszystkim z niewłaściwego wykorzystania nowoczesnych technologii, przesadnego ograni-
czania kosztów czy sprzecznych interesów osób zaangażowanych w te działania. Nie zawsze 
prace te prowadzone są w oparciu o materiały ikonograficzne, dokumentacje archiwalne czy 
wykopaliska archeologiczne. Wynikiem tych wszystkich działań jest powstanie nowej, często 
zafałszowanej historii, która dominuje nad autentycznością i historyczną prawdą.

Każdy z nas powinien zastanowić się, czy chce żyć w zniekształconej rzeczywistości przez 
tworzenie oraz propagowanie iluzji dawnych czasów. Jak można obserwować rujnowanie 
piękna zabytków pod pozorem nowoczesnej ochrony, przyjmować postawę bierną i oczeki-
wać reakcji ze strony świata zewnętrznego? Czy nie warto zadbać o upowszechnienie wie-
dzy na temat naszego dziedzictwa narodowego i o większą wrażliwość na jego świadomą 
ochronę?
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Il. 1. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu (fot. A. Krempa)
Ill. 1. Castle Ogrodzieniec in Podzamcze

Il. 2. Zamek w Chęcinach (źródło: www.zamek.checiny.pl)
Ill. 2. Castle Chęciny
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Il. 3. Zamek w Mirowie (fot. M. Zawilińska)
Ill. 3.  Castle Mirów

Il. 4. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (źródło: www.webturystyka.pl/zamek-krzyztopor-w-ujezdzie)
Ill. 4. Castle Krzyżtopór in Ujazd
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Il. 5. Zamek w Ciechanowie (fot. Ł. Blicharski)
Ill. 5. Castle in Ciechanów

Il. 6. Zadaszenie windy Zamku w Pieskowej Skale
Ill. 6. Elevator’s roofing in Castle of Pieskowa Skała
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Il. 7. Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce (źródło: www.zamki.pl/?idzamku=wytrzyszczka)
Ill. 7. Castle in Wytrzyszczka 

Il. 8. Zamek Bobolice w Niegowie  
(fot. M. Zawilińska)

Ill. 8. Castle Bobolice in Niegów
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Il. 9. Zamek Korzkiew (fot. M. Zawilińska)
Ill. 9. Castle Korzkiew
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PRZYPISY
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Współpraca przy realizacji Jurassic Salmon, pierwszej na świecie hodowli łososia opartej na źródłach termalnych, 
stała się inspiracją do rozważań nad przyszłością systemów produkcji żywności. Projekt zrealizowano na podstawie  
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1. WSTĘP

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej dominująca część ludzkiej populacji zamiesz-
kuje obszary zurbanizowane. Rozrastające się miasta sprzyjają często koncentracji kapitału 
ekonomicznego, umożliwiają rozwój i transfer wiedzy, zmagając się jednocześnie z konse-
kwencjami utraty kapitału naturalnego. Zarówno rozległe metropolie, jak i małe czy średnie 
miasteczka, dotknięte są problemami środowiskowymi, cywilizacyjnymi chorobami prze-
strzeni zbudowanych, odciskając negatywny ślad ekologiczny w środowisku przyrodniczym 
zarówno na poziomie regionu, jak i w skali globalnej. W celu minimalizacji antropopresji na 
środowisko trwają dyskusje nad uzdrowieniem metabolizmu miast, szuka się  alternatyw 
zrównoważonego rozwoju w postaci rozwoju pozytywnego. Jest to rozwój promujący gospo-
darkę recyrkulacyjną, projektowanie regeneratywne, restytucję produktywnych terenów 
zielonych, komunalnych plantacji leśnych czy kultywację miejskiej agrokultury. Wraz z mi-
gracją ludzi z terenów wiejskich do rozrastających się miast pojawiają się idee przenoszenia 
produkcji rolnej na gęsto zaludnione obszary zurbanizowane. Projektowanie i współpraca 
przy realizacji farmy Jurassic Salmon w Janowie (woj. Zachodniopomorskie), pierwszej na 
świecie zamkniętej hodowli łososia w oparciu o źródła geotermalne i autonomiczne syste-
my recyrkulacji wody (RAS, Recirculation Aquaculture System) stały się inspiracją do rozwa-
żań nad przyszłością akwakultury w tym akwakultury miejskiej. Ten rodzaj hodowli uzna-
wany jest za najszybciej rozwijający się sektor produkcji żywności w skali globalnej, oparty 
na innowacyjnych technologiach wspartych szeroko zakrojonymi programami badawczymi 
i zainteresowaniem międzynarodowego kapitału inwestycyjnego. Od 2000 roku wzrost pro-
dukcji pochodzącej z akwakultury notowany jest na poziomie 7% rocznie w skali globalnej. 
Obecnie 50% światowej konsumpcji ryb i owoców morza pochodzi z kontrolowanych farm 
hodowlanych1. Jednocześnie na przykładzie szlachetnego gatunku ryb dynamika spoży-
cia łososia charakteryzuje się gwałtownym wzrostem w skali globalnej. Jego konsumpcja 
w 2015 roku wynosiła 1,2 mln ton, natomiast w 2050 roku ma wzrosnąć do poziomu 5 mln 
ton2. Na obszarze Unii Europejskiej szacuje się, że 48% naturalnych zasobów ryb dotkniętych 
jest problemem przełowienia i utraty zdolności do regeneracji i odtworzenia witalnej liczeb-
ności stad3. Z tego powodu Wspólna Polityka Rybacka UE zakłada wspieranie przyjaznych 
środowisku modeli akwakultury. W porównaniu do tradycyjnych hodowli ryb w otwartych 
akwenach (np. w fiordach norweskich) farmy lądowe oparte na technologii RAS radykal-
nie sprzyjają oszczędzaniu zasobów wody, eliminują proces zanieczyszczeń i eutrofizacji – 
szczególnie tak wrażliwych obszarów morskich jak półzamknięty basen Morza Bałtyckiego. 
Zaplanowane pod jednym dachem farmy rybne zapewniają stabilność i kontrolę środowi-
ska hodowli, utrzymują wysoki poziom biobezpieczeństwa, redukując ryzyko występowania 
chorób, pojawienia się pasożytów czy drapieżników (np. kormoranów) uszczuplających wiel-
kość hodowlanego stada. Technologie RAS gwarantują stały poziom produkcji (porównywal-
ny ilościowo i jakościowo w cyklu tygodniowym przez cały rok), eliminują ryzyko ucieczki ryb 
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czy proceder ich kradzieży powszechnie występujący na terenach otwartych stawów ryb-
nych. Przyszłością RAS są autonomiczne farmy o dużej skali produkcji, oparte o zintegrowane 
przetwórstwo, miejscowe wytwórnie pasz, rozwój systemów akwaponicznych i hydroponicz-
nego ogrodnictwa4. Prowadzi to do tworzenia ekologicznych agroparków – systemów pro-
dukcyjno-logistycznych w rodzaju środowiskowych hubów wykorzystujących efekt synergii, 
zasady zintegrowanego i zrównoważonego łańcucha dostaw, cyrkulacyjnego wykorzystania 
odpadów i kaskadowej konsumpcji energii w celu wzmocnienia ekologicznej efektywności 
planowanych inwestycji. Stąd miejskie lokalizacje zintegrowanych farm rybnych i urbani-
stycznej agrokultury w powiązaniu z procesami rewitalizacji obszarów postindustrialnych 
(inwestycje typu brownfield i greyfield) stają się ciekawym zagadnieniem badawczym, szcze-
gólnie gdy farmy miejskie często związane są z oddolnym ruchem społecznym propagującym 
produkcję świeżej, lokalnej żywności oraz sieciowy system dystrybucji. Ekologiczne techno-
logie zastosowane w Jurassic Salmon mogą być dobrym przykładem i inspiracją dla realizacji 
tego typu przedsięwzięć w środowisku zbudowanym, na obszarach miejskich o zróżnicowa-
nych układach funkcjonalnych, niejednorodnej strukturze społecznej czy gęstej, sieciowej 
infrastrukturze.

2. FARMA „JURASSIC SALMON” W JANOWIE – STUDIUM PRZYPADKU

Zainicjowane w 2010 roku przez lokalnych inwestorów przedsięwzięcie zrealizowano 
w oparciu o fundusze UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” działanie 3.5 Projekty pilotażowe oraz 
na podstawie programu badawczego „Wykorzystanie technologicznych zasolonych wód geoter-
malnych do chowu i hodowli ryb” prowadzonego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie pod kierunkiem dra hab. inż. Jacka Sadowskiego, przy proceduralnym 
wsparciu gmin Karnice i Rewal. Analizowane studium przypadku jest inwestycją typu greenfield, 
zasilaną energią odnawialną. Zaprojektowano farmę funkcjonującą w oparciu o rygorystycz-
ne przepisy biobezpieczeństwa5, ekologii przemysłowej, efektywności wykorzystania zasobów 
i odpowiedzialnej produkcji. To jedyna na świecie hodowla, w której łosoś rozwija się i rośnie 
w bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wodzie geotermalnej z okresu Dolnej Jury, oraz 
trzeci obiekt prowadzący produkcję od ikry do osobnika dorosłego pod jednym dachem6.

2.1. GENEZA PROJEKTU – PROBLEMATYKA EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
INWESTYCJI

Plany inwestora, związanego z Trzęsaczem (dawną wioską rybacką z charakterystyczny-
mi ruinami gotyckiego kościoła na klifie środkowego wybrzeża Bałtyku w gminie Rewal) za-
kładały realizację całorocznego ośrodka wypoczynkowego na terenie zabytkowego zespołu 
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pałacowego. Rewitalizacja XVII wiecznego pałacu dla funkcji hotelowej (dawniej ośrodek 
wypoczynkowy Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej) miała być poprzedzona re-
alizacją centrum kongresowego z zespołem basenów rekreacyjnych na obrzeżach parku 
pałacowego. Atrakcją części rozrywkowej miał być akwapark wyposażony w wewnętrzne 
i zewnętrzne baseny termalne o łącznej powierzchni lustra wody ok. 1500 m2. Analogiczny 
park wodny zasilany źródłami geotermalnymi (temp. wody ok. 36°C) funkcjonuje w przy-
granicznym Ahlbecku – 3 km od Świnoujścia. W sąsiedztwie zespołu pałacowego inwestor 
wykonał ujęcie wody geotermalnej –Trzęsacz GT-1 o głębokości otworu 1224,5 m p.p.m. 
oraz o wydajności samowypływu 180 m3/h i temperaturze eksploatacyjnej wody 25,4°C7. 
Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków NFOŚ, jednakże uzyskane cieplne para-
metry wody geotermalnej okazały się niższe niż zakładane, choć pozyskane z poziomu wodo-
nośnego Dolnej Jury solanki chlorowo-sodowe posiadają mineralizację na poziomie 13,5 g/l 
i charakteryzują się pozytywnymi właściwościami dla potrzeb balneologicznych. Jednakże 
relatywnie niska temperatura wody geotermalnej nie gwarantowała rentowności ekono-
micznej planowanych, ciepłych basenów termalnych, które należałoby dodatkowo podgrze-
wać z użyciem innych źródeł energii. W podobnej sytuacji znalazły się władze samorządowe 
Lidzbarka Warmińskiego, gdzie temperatura wody pozyskiwanej z odwiertu geotermalnego 
wynosi 21°C, co nie powstrzymało realizacji Term Warmińskich i podgrzewania basenów na 
terenie akwaparku. Inwestor w Trzęsaczu zrewidował plany inwestycyjne i podjął decyzje 
o innym wykorzystaniu wody geotermalnej. Wstępnie zaplanowano odzysk ciepła dla po-
trzeb instalacji grzewczej w budynku pałacowym oraz pompowanie wody geotermalnej na 
rolne działki inwestora położone w Janowie (gmina Karnice), odległe 5 km od ujęcia wody. 
Tam już częściowo schłodzona woda geotermalna wykorzystywana jest do procesów tech-
nologicznych w hodowli ryb. Inwestycję zrealizowano w oparciu o nowatorską, duńską tech-
nologię akwakultury dla zamkniętych farm lądowych z recyrkulacyjnymi systemami obiegu 
wody (RAS). Dzięki temu woda geotermalna wykorzystywana jest w efektywny sposób nie 
tylko do celów pozyskiwania energii cieplnej, ale również do zasilania kontrolowanego śro-
dowiska ekosystemów hodowli łososia atlantyckiego.

2.2. EKOSYSTEMY PRZEMYSŁU 4.0 I EWOLUCJA NATURY 4.0 NA PRZYKŁADZIE FARMY 
JURASSIC SALMON

Centralnym obiektem na terenie powołanego w 2013 roku Zakładu Chowu i Hodowli 
Ryb Jurassic Salmon w Janowie jest nowoczesny, kompaktowy budynek produkcyjny farmy 
o powierzchni użytkowej ok. 9 tys. m2. W skład parterowej hali wchodzi szereg pomieszczeń 
technicznych, w tym stacje uzdatniania i odżelaziania wody geotermalnej i słodkiej, stacje 
filtrów, oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia denitryfikacji oraz przetwarzania osadów8. 
Zasadniczą kubaturę zajmują wydzielone pomieszczenia z różnej wielkości zbiornikami 
do hodowli ryb. Cykl produkcyjny trwa 20–22 miesiące, począwszy od fazy inkubacji ikry 
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(sprowadzanej drogą lotniczą z Norwegii lub Islandii) poprzez wzrost narybku, wykształce-
nie smolta aż po fazę chowu dorosłych osobników osiągających wagę handlową 5–6 kg. 
Budynek funkcjonuje jako rodzaj rozległego, zintegrowanego urządzenia – formy aparatury 
badawczej monitorującej specyficzne środowisko hodowli łososia atlantyckiego. Zrealizo-
wano sztuczne ekosystemy, rodzaj Natury 4.0, które odzwierciedlają typowe cykle życia ryb, 
z pięcioma zamkniętymi obiegami wody w dwóch środowiskach: zimnej wody słodkiej oraz 
ciepłej wody geotermalnej pochodzącej z okresu Jury sprzed 150 milionów lat. Hodowla 
odbywa się w hali jedynie oświetlanej światłem sztucznym o zmiennym natężeniu, łącznie 
z podświetleniem wnętrza zbiorników hodowlanych kolorowym światłem LED. Umieszczone 
w cylindrycznych zbiornikach dysze regulują prędkość i kierunek strumienia wody, w której 
pod prąd pływają hodowane łososie. Budynek wyposażono w rozbudowywany system BMS 
(Building Management System) kontrolujący wiele procesów technologicznych, monitoru-
jący sygnały czujników badających temperaturę wody i pomieszczeń produkcyjnych, dozo-
wanie tlenu, stabilność złoża biologicznego, czy stany awaryjne poszczególnych obiegów9. 
Dla potrzeb realizowanego programu badawczego analizowano parametry jakościowe wody 
i jej parametry fizykochemiczne, takie jak: poziom pH, zawartość amoniaku, azotynów, azo-
tanów, CO2, BZT5, CHZTcr, zawartość fosforanów i fosforu całkowitego, mieszczące się w za-
kresie tolerancji dla ryb o najwyższych wymaganiach środowiskowych10. Wiele rozwiązań 
automatyki, dozoru czy monitoringu dostosowano do urządzeń mobilnych z aplikacjami po-
wiadamiającymi o stanach awaryjnych personel dyżurujący w cyklu całodobowym. Projekt 
technologiczny i związana z nim infrastruktura realizowane były w oparciu o system BIM 
oraz wirtualny model przestrzenny udostępniony w wirtualnej chmurze. Ułatwia to obecnie 
zarządzanie budynkiem na odległość, przyspiesza serwisowanie i prowadzenie przeglądów 
co jest cechą charakterystyczną dla inwestycji Przemysłu 4.0 (Industrie 4.0)11. 

2.3. MODEL INTEGRACJI KAPITAŁU I WIEDZY – KREOWANIE INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ

Zrealizowany pilotażowy budynek farmy łososia atlantyckiego Jurassic Salmon w Janowie 
uzyskał dofinansowanie ze środków UE na poziomie 25 mln zł, przy całkowitym koszcie inwe-
stycji wynoszącym ok. 45 mln zł12 [2]. Wkład własny inwestora obejmował realizację rozległej 
infrastruktury dostarczającej niezbędne media na plac budowy. Działania infrastrukturalne 
toczyły się na obszarze dwóch sąsiadujących gmin: Rewal i Karnice. Władze samorządowe 
wsparły inwestycję szczególnie w fazie planistycznej i projektowej. Gmina Rewal udzieli-
ła wsparcia i usprawniła procedury przy realizacji odwiertu geotermalnego i ujęcia wody. 
Jednym z założeń docelowo była chęć dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych dla okolicznych ośrodków wypoczynkowych przy pozytywnych parametrach 
eksploatacyjnych ujęcia. Sprawnie przeprowadzono procedury zezwalające na wykonanie 
inwestycji liniowych w pasie drogi gminnej, w zakresie infrastruktury wody geotermalnej 
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zasilającej i powrotnej oraz przesyłu słodkiej wody pitnej z prywatnych odwiertów inwesto-
ra. Pracownicy Urzędu Gminy angażowali się w konstruktywne rozwiązywanie problemów 
dotyczących procedur środowiskowych (np. operaty wodno-prawne) oraz w mediowanie 
w sąsiedzkich sporach własnościowych i formalno-prawnych interpretacjach przepisów. 
Wiejska gmina Karnice sprzyjała inwestycji poprzez wsparcie prac nad miejscowym planem 
zagospodarowania terenu dla potrzeb agroparku na obszarze ok. 13 h w okolicach Janowa. 
Gmina wyraziła zgodę na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w kierunku wsi Janowo, 
w celu dodatkowego zaopatrzenia farmy w słodką wodę we wstępnej fazie inwestycji. We 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryficach udzielono zgody na przebudowę drogi 
powiatowej w celu zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych dojazdu do farmy 
i zapewnienia ciągłości dostaw i cyklicznego odbioru gotowych ryb. Zrealizowany program 
badawczy potwierdził poprawność funkcjonowania wbudowanej pilotażowej instalacji do 
hodowli ryb. Wody geotermalne stosowane w Jurassic Salmon zintensyfikowały produkcję 
ryb, skracając cykl hodowli i zwiększając ich odporność na choroby co zmniejszyło wskaź-
niki śmiertelności w skali stada. W trakcie realizacji inwestycji oprócz specjalistów z Polski 
w projekcie zaangażowani byli eksperci z Dani, Islandii, Norwegii, Francji, Chile i Indonezji. 
Obecnie w Zakładzie Chowu i Hodowli Ryb w Janowie pracę znalazło 21 osób. Tygodnio-
wa produkcja ryb ustabilizowała się na poziomie 12–15 ton, ze zdolnością produkcyjną do 
20 ton na tydzień. Firma jako pierwsza w kraju uzyskała międzynarodowy certyfikat ASC 
zrównoważonej hodowli ryb13.

Działania Jurassic Salmon i naukowców ZUT w Szczecinie w trakcie realizacji i rozruchu 
nowoczesnej farmy hodowli ryb w Janowie oraz uzyskane rezultaty przyczyniają się do roz-
woju akwakultury zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Idea kontrolowanej ho-
dowli jest przykładem biokultury XXI wieku, która przeniesiona na obszary zurbanizowane 
może wpisywać się w szeroko rozumianą akwakulturę miejską, akwaponikę czy urbanistycz-
ne rolnictwo. Wywoływać to będzie odmienne niż dzisiaj postrzeganie Natury przez miesz-
kańców miast w niedalekiej przyszłości oraz sprzyjać kreowaniu innowacyjnej gospodarki.

2.4. WNIOSKI Z REALIZACJI

Realizacja skomplikowanego technologicznie obiektu oraz złożonego projektu badaw-
czego w nieprzekraczalnych ramach czasowych, wynikających z terminów i procedur finan-
sowania EU, narzuca rygorystyczną dyscyplinę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Krótki harmonogram prac projektowych oraz przygotowania i przeprowadzenia budowy 
farmy wraz z niezbędną infrastrukturą nie pozwalał na przedłużanie procedur administra-
cyjnych, uwikłanie się w prawne spory formalne z nieprzychylnymi sąsiadami czy przestoje 
w trakcie wykonywania robót budowlanych. W warunkach krajowych wydaje się, że prze-
prowadzanie tak trudnej inwestycji w krótkim czasie jest łatwiejsze na otwartej przestrzeni 
wiejskiej niż na gęsto zaludnionych, konfliktogennych obszarach zurbanizowanych. Władze 
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samorządowe małych gmin zabiegają o tego typu przedsięwzięcia (przyjazne środowisku, 
generujące nowe miejsca pracy), stwarzają systemy zachęt i ułatwień proceduralnych 
wsparcia organizacyjnego w okresie realizacji inwestycji. Jednakże pojawia się wątpliwość 
dotycząca ekologicznej skuteczności takich działań. Czy nie występuje wówczas efekt pew-
nego rozproszenia kapitału i utrata potencjału synergii inwestycji realizowanych w formule 
greenfield w porównaniu z obszarami zurbanizowanymi (o rozbudowanej infrastrukturze 
instalacyjnej i drogowej) gdzie można realizować inwestycje typu brownfield lub greyfield. 
Na terenach wiejskich trudniej realizować nowe drogi dojazdowe, trudniej je utrzymywać 
w okresie zimowym (klasy odśnieżania), kłopotliwe staje się racjonalne uzbrojenie terenu 
przy dużym rozproszeniu odbiorców. Ze względu na odległości farmy występować będzie 
utrudniony dostęp ekip serwisowych i ekspertów w porównaniu z lokalizacjami miejskimi 
(dostępność lotnisk, bazy noclegowej, uczelni i instytutów badawczych). 

Faza przygotowania i projektowania inwestycji, przy rozbudowanych procedurach ad-
ministracyjnych i środowiskowych a jednocześnie przy krótkich i rygorystycznych terminach 
pozyskiwania środków unijnych wymaga szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji za-
równo przez inwestora, jak i zespół projektowy. Przeniesienie procesu projektowania do 
wirtualnej chmury, bieżące (online) raportowanie procesu wprowadzanych zmian funk-
cjonalnych, technologicznych, instalacyjnych oraz operowanie na modelu 3D planowanej 
inwestycji znacząco wpłynęło na przyspieszenie procesu decyzyjnego i realizację prac bu-
dowlanych. Przewidziane etapowanie inwestycji umożliwiło warunkowy odbiór wcześniej 
wykonanej wylęgarni łososia i rozpoczęcie hodowli z zachowaniem rygorów biobezpieczeń-
stwa, praktycznie w trakcie trwania budowy. Działanie takie pozwoliło na uruchomienie 
cyklu hodowli oraz wczesne rozpoczęcie prac naukowo-badawczych, wpisując się w upo-
wszechnianie formuł Przemysłu 4.0. Farma Jurassic Salmon potwierdziła szersze możliwości 
wykorzystania wód geotermalnych, niż jedynie dla potrzeb energetycznych. Po przeprowa-
dzeniu badań przystosowana i uzdatniona woda jurajska okazała się znakomitym środowi-
skiem dla hodowli łososia. W porównaniu z powierzchniowymi zasobami wód, stosowanymi 
przy tradycyjnych farmach hodowlanych, woda geotermalna ze względu na hermetyczność 
głębokiego, podziemnego złoża pozbawiona jest zanieczyszczeń chemicznych czy niebez-
piecznych dla ryb pasożytów. Systemy RAS stosowane na farmie stały się pewnego rodzaju 
filtrem dla zmineralizowanych wód geotermalnych przy ponownym ich wprowadzaniu do 
środowiska. Po odzyskaniu energii cieplnej oraz wymieszaniu zasolonej wody termalnej ze 
słodką wodą w celu stworzenia właściwego środowiska życia dla dorastających łososi, po 
ponownym oczyszczeniu (poprzez filtry mechaniczne i złoże biologiczne) woda z hodow-
li powraca do środowiska poprzez system kanałów melioracyjnych, zasilając słono-słodkie 
jezioro Liwia Łuża. Przedstawione rozwiązanie może być modelowym przykładem kaskado-
wego wykorzystania energii geotermalnej ale również praktycznego wykorzystania zasobów 
wody termalnej dla potrzeb hodowli ryb. W takim modelu użycia wody eliminowany jest 
kosztowny, drugi odwiert zatłaczający schłodzoną wodę geotermalną z powrotem do ziemi. 
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Opisana realizacja jest również dowodem, że brak pozytywnych parametrów temperaturo-
wych wody geotermalnej, uzyskanych po faktycznym wykonaniu odwiertu nie musi prowa-
dzić do zaniechania dalszych działań inwestycyjnych. Determinacja inwestora, przy wsparciu 
środowiska naukowego i lokalnych władz samorządowych wytyczyła ścieżkę dla przeprowa-
dzenia innowacyjnej inwestycji w sektorze produkcji żywności XXI wieku, ukazując metodę 
ograniczania poziomu ryzyka przy wykonywaniu odwiertów geotermalnych oraz możliwości 
wykorzystania wód o niskim potencjale energii termalnej. Skojarzenie współczesnej akwa-
kultury z pozyskiwaniem wód geotermalnych otwiera perspektywę realizacji tego typu inwe-
stycji na obszarach zurbanizowanych, wyposażonych w gęstą sieć infrastruktury, dostęp do 
ośrodków badawczych, centrów logistycznych i przetwórni opierających swą produkcję na 
zasadzie kaskadowego zużycia energii oraz formułach ekologii przemysłowej.

3. PODSUMOWANIE

Produkcja żywności w miastach może przybierać różne formy i skale przestrzenne, two-
rząc pozytywny wzrost kapitału naturalnego i społecznego w środowisku zbudowanym, 
kreując kontrolowalną wersję Natury i systemów podtrzymujących życie. Obecne rozwią-
zania technologiczne i logistyczne umożliwiają rozwój rolnictwa miejskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem akwakultury czy akwaponiki. Niewątpliwie jest to rozległy obszar potencjal-
nych badań, prac planistycznych czy analiz ekonomicznych. Czy migracje intensywnej pro-
dukcji rolnej na obszary zurbanizowane w XXI wieku mają rację bytu, czy są ekonomicznie 
uzasadnione pokaże najbliższa przyszłość? Jednakże upowszechnianie agrokultury miejskiej 
świadczyć będzie o kierunku rozwoju biokultury mieszkańców miast, o skali społecznej in-
teligencji ekologicznej i charakteru relacji z Naturą, w tym z wysublimowaną Naturą 4.0. To 
potencjał do wykorzystania przez lokalną społeczność, włodarzy miast, środowiska naukowe 
i przedstawicieli biznesu mogący sprzyjać efektowi synergii w drodze do regeneratywnego 
planowania i pozytywnego rozwoju.
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Il. 1. Zbiorniki hodowlane łososia o średnicy 5 m – faza cyklu post-smolt na farmie Jurassic Salmon 
(fot. L. Świątek)

Ill. 1. The salmon culture tanks of 5 m in diameter for post-smolt stage of fish farming in Jurassic Salmon

Il. 2. Zbiorniki hodowlane łososia o średnicy 12 m i głębokości do 6 m – faza tuczu na farmie Jurassic 
Salmon (fot. L. Świątek)

Ill. 2. The salmon culture tanks of 12 m in diameter and 6 m deep for on-growing stage of fish 
farming in Jurassic Salmon
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Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań 
na przykładzie województwa podkarpackiego
Rural public meeting space – selected examples 
from the Podkarpackie Voivodeship
Streszczenie

Problematyka kształtowania przestrzeni publicznych jest przedmiotem wielu opracowań, jednak 
rzadko mówi się o potrzebie tworzenia takich miejsc na wsi. Niniejsza praca podejmuje tematykę 
przestrzeni publicznych na wsi, dokładniej, z Gminy Jarocin w województwie podkarpackim. Zapre-
zentowano sposoby prowadzące do kształtowania takich przestrzeni, jak również podano przykłady, 
gdzie zaprowadzone zmiany przyczyniły się do nowego zdefiniowania obszarów wspólnych. Analizo-
wany obszar zidentyfikowano pod kątem typów przestrzeni publicznych w nim występujących, co 
pozwoliło na przypisanie ich do wybranych kategorii (drogi, ulice, place, krajobraz przyrodniczy itd.). 
Pozwala to zauważyć kierunki i trendy w rozwoju wiejskich przestrzeni publicznych. 

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna,  planowanie obszarów wiejskich,  gmina Jarocin

Abstract

The problem of shaping public space is common topic of the many review, but the need to create such 
places  in the countryside is rarely mentioned. The following work takes up the subject of public space 
on rural areas, more precisely in the area of   the Jarocin Municipality in Podkarpackie Voivodeship. 
The methods leading to the shaping of such spaces are presented, as well as examples of where 
changes have contributed to the new definition of common areas. The analyzed area was identified 
for the types of public spaces in it, which allowed them to be assigned to selected categories (roads, 
streets, squares, natural landscapes, etc.). That allows to see trends in the development of public 
spaces.
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1. WSTĘP

Kształtowanie przestrzeni publicznych jest bardzo istotnym problemem w rozwoju 
wszelkiego typu układów osadniczych. Tym bardziej naglącym, że aktualnie układy te ulega-
ją silnym przekształceniom. Rodzi to potrzebę wytworzenia lub ponownego zdefiniowania 
przestrzeni wspólnej. Niniejsza praca jest próbą zarysowania tego problemu w odniesieniu 
do przykładów wiejskich przestrzeni publicznych z terenów gminy Jarocin, znajdującej się 
w północnej części województwa podkarpackiego. Analiza istniejących przykładów, wsparta 
dostępnymi opracowaniami naukowymi, pozwoliła na sformułowanie wniosków określają-
cych aktualnie panujące tendencje. 

Problematyka kreowania przestrzeni publicznych znajduje się w centrum zainteresowa-
nia nie tylko urbanistyki, ale również szeroko pojętych nauk społecznych takich jak socjologia 
czy psychologia. Jest to wartość ekonomiczna, społeczna, polityczna. Wydawać by się mo-
gło, że problem ten jest zarezerwowany głównie dla struktury miejskiej, rzadziej dla osiedli 
wiejskich. Tymczasem, szczególnie wobec aktualnych przemian dotyczących obszarów wiej-
skich (w tym m.in. ich urbanizacji), coraz ważniejsze staje się określenie zasad właściwego 
kształtowania obszarów wspólnych na wsi. Szczególnie istotne jest przy tym dostrzeżenie 
cech lokalnych miejsca, w tym dostosowanie skali i charakteru zaproponowanych rozwiązań 
do potrzeb jej użytkowników. Dobrze zaprojektowane miejsca wspólne, takie jak parki, place 
sportowe, skwery czy obszary towarzyszące obiektom usługowym, stają się czynnikiem pro-
społecznym. Poprawiają one jakość życia i umożliwiają zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 
co ma bezpośrednie przełożenie na podniesienie standardów życia jednostek i całej spo-
łeczności. W kreowaniu dobrych przestrzeni wiejskich ważne jest zwrócenie uwagi na wiele 
czynników przestrzennych, społecznych czy infrastrukturalnych. Oprócz potrzeb mieszkań-
ców są nimi m.in. odpowiednie wpisanie w strukturę przestrzenną wsi oraz jej charakter. 

Polska wieś jest w trakcie ciągłej transformacji, zapoczątkowanej już w 1989 r. Fizycz-
ny, formalny, a co za tym idzie materialny dystans pomiędzy wsią a miastem ulega coraz 
większemu zatarciu. Wraz z nimi zmieniają się także sposób życia mieszkańców oraz zakres 
ich potrzeb. Widoczne są one w zamieszkiwanej przez nich przestrzeni, począwszy od ich 
prywatnego domu czy działki, aż do miejsc wspólnych dla całej społeczności. Istotną zmianą 
jest zmniejszająca się liczba gospodarstw rolnych, co oznacza, że większość mieszkańców 
wsi nie pracuje w sektorze rolnictwa, a poza nim. W konsekwencji zmianie ulega również 
model spędzania wolnego czasu, który coraz bardziej upodabnia się do miejskiego. W kręgu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb i podwyższenia standardów życia, kolejnym must have 
stają się dobrze zaprojektowanie przestrzenie publiczne. Jesteśmy więc świadkami tego, jak 
rodząca się świadomość potrzeb wpływa na kształtowanie krajobrazu wsi. 

Aktualnie w formalnym kształowaniu struktury wsi największą rolę odgrywa lokalny 
samorząd, który w porozumieniu z mieszkańcami opracowuje projekty przestrzenno – ar-
chitektoniczne, w tym, kluczowe dla przestrzeni dokumenty planistyczne (m.in. SUiKZP czy 
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego). Analizowany obszar gminy wiejskiej 
zajmuje powierzchnię 91 km21. Użytki rolne stanowią 55%, a leśne 40% obszaru. Zamieszki-
wany jest przez 5429 osób2. Gmina Jarocin obejmuje sołectwa: Domostawa, Golce, Jarocin, 
Katy, Kutyły, Majdan Golczański, Mostki, Szyperki, Szwedy, Żdziary oraz przysiółki: Bukowa, 
Deputaty, Jeże, Łoza, Nalepy, Sokale i Wasile. Głównymi dokumentami dotyczącymi lokalnej 
polityki rozwoju na tym terenie są  Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Jarocin, Strategia Rozwoju Gminy Jarocin oraz Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. Ponadto ważną rolę odgrywa Podkarpacki Program Odnowy Wsi 
na lata 2011–20163. Wskazuje on trzy główne cele do realizacji. Są nimi integracja i aktywi-
zacja społeczności wiejskich, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz moderni-
zacja przestrzeni wiejskiej.

W poniższej pracy prezentowane przykłady zostały uporządkowane w kilka kategorii: pla-
ców wydzielonych w strukturze zabudowy, obszarów przy usługach i budynkach użyteczności 
publicznej, przestrzeni przy obiektach rekreacyjnych, przestrzeni otwartych na krajobraz oraz 
dróg. Do badań wybrano wsie różniące się liczbą mieszkańców, funkcją i rangą (Domostawa, 
Ździary, Jarocin, Katy, Kutyły, Szwedy, Szyperki). W każdej z analizowanych miejscowości wy-
stępuje przestrzeń publiczna albo przynajmniej potencjał do stworzenia miejsc wspólnych. 
Nowe potrzeby ludności wiejskiej inicjują nowe sposoby użytkowania przestrzeni. 

Z omawianą tematyką można się spotkać w pracach między innymi Anny Górki4. Podob-
nej analizie zostały również poddane wsi z Gminy Uścimów na Polesiu Zachodnim opraco-
wane przez Dawida Soszyńskiego, Paulinę Gadaj, Magdalenę Kołodyńską, Katarzynę Muda 
oraz Agnieszkę Szewczyk5. 

2. STARE MIEJSCE. NOWE ŻYCIE

Place przy obiektach pełniących funkcję edukacyjną lub kulturalno-rozrywkową odgry-
wają duże znaczenie na obszarach wiejskich, stanowiąc główne miejsce spotkań nie tylko 
młodzieży, ale wszystkich grup społecznych z danej miejscowości. Taka tendencja jest za-
uważalna w analizowanej Gminie Jarocin. Proces przekształcania przestrzeni publicznej, 
wynikający z zamiaru jej dostosowania do potrzeb miejscowej ludności, można prześledzić 
na przykładzie działań na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gwardii Ludowej w Do-
mostawie. Przedsięwzięcie pod nazwą: „budowa boisk sportowych i placu zabaw” wpłynę-
ło na wzrost jakości życia, a przede wszystkim aktywizację miejscowej ludności. Zarówno 
boisko sportowe, jak i plac zabaw są regularnie uczęszczanym miejscem spotkań młodzieży 
i rodzin z dziećmi. Teren wokół szkoły zyskał nowe życie, które toczy się tu do późnych go-
dzin wieczornych. Podobną rewitalizację przeprowadzono na terenie zespołu szkół w Jaro-
cinie, a w następnej kolejności na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ździarach. Duże 
zmiany w gospodarowaniu przestrzenią przeprowadzono na placu remizy w Domostawie. 
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Niestety budynki OSP nadal pozostają sztandarowym przykładem obiektów całkowicie po-
zbawionych ambicji architektonicznych. Próżno też szukać w ich otoczeniu choćby namiastki 
dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Jednak chęć zaspokojenia potrzeb społecz-
no-kulturowych mieszkańców wpłynęła na decyzje gminy o zagospodarowaniu przedpola 
przy budynku OSP w Domostawie. Przedsięwzięcie obejmowało altanę biesiadną, altanę do 
tańca, ławki parkowe stalowo-drewniane, kosze na śmieci i chodniki z kostki brukowej be-
tonowej. 

3. PRZESTRZEŃ NIE DLA KAŻDEGO

Ważnymi obszarami pozostają wydzielone przy wiejskich sklepach placyki lub parkingi 
będące stałym miejscem zbiórki miejscowej ludności. Mimo że to właśnie one są świadka-
mi najczęstszych spotkań, nie stanowią wyraźnej i świadomie ukształtowanej przestrzeni 
publicznej. Pojawia się tutaj jeszcze jeden problem, a dotyczy on zawłaszczenia miejsc wspól-
nych przez określone grupy społeczne,  w tym przypadku grupy „miejscowych bankietowi-
czów”. Wzbudza to niechęć mieszkańców do korzystania z takich miejsc, bo powszechnie 
może zostać źle odebrane przez resztę społeczności. Niechętnie też przebywa się w miejscu, 
które ma niewiele wspólnego z estetyką i nie trzyma się żadnej kompozycji. Chaos i zamie-
szanie wprowadzają nieład przestrzenny, co nie sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecz-
nych, a wręcz odrzuca potencjalnego użytkownika. Przykładem tego, jak nie projektować 
przestrzeni wspólnej jest plac przed świetlicą w Kutyłach, będący nagromadzeniem elemen-
tów o odmiennej stylistyce, dodatkowo całkiem przypadkowo ustawionych. Kompozycję do-
myka wysuwający się na pierwszy plan śmietnik. Nie ulega wątpliwości, że takie miejsce nie 
zachęca. Nie chodzi więc o to, aby w każdym możliwym miejscu przypadkowo wykreować 
jakieś miejsce spotkań, bo takie nie zaistnieje w lokalnej społeczności. 

4. AKTYWNY ODPOCZYNEK

Pojawienie się nowej przestrzeni publicznej to powód do zadowolenia. A jeśli taka prze-
strzeń nastawiona jest na rekreację, to satysfakcja jest podwójna. Potrzeba takiej funkcji 
została zauważona przez lokalny samorząd w Jarocinie. Całkiem niedawno powstał tam 
atrakcyjny zalew6, który swoim urokiem przyciąga wielu turystów i mieszkańców. Znalazło 
się również miejsce na funkcję towarzyszącą w postaci punktów gastronomicznych, altanek, 
wypożyczalni sprzętu wodnego. Teren stał się również miejscem licznych koncertów, festy-
nów czy pikników rodzinnych. W tym celu wybudowana została scena plenerowa, na której 
co roku w sierpniu stają gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Dobra zmiana nie zamyka się 
w obrębie placu, w wyraźny sposób podnosi wizerunek wsi Jarocin, bo oprócz skupiania się 
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wyłącznie na zadanym obszarze wprowadza dodatkowe funkcje. Są nimi przede wszystkim 
trasa marszów nordic walking oraz szlak rowerowy. Na uznanie zasługują również elementy 
małej architektury, a przede wszystkim drewniane molo, prowadzące nad zalew. 

5. KRAJ-OBRAZ

Jak mówi chińskie przysłowie: obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Jeżeli jeszcze jego au-
torką jest natura, to jego wartość rośnie. Bezpośredni dostęp do przyrody i wszystkich jej 
elementów jest ogromnym atutem struktury wiejskiej. Głównym gwarantem na jego za-
chowanie jest świadome gospodarowanie przestrzenią, zachowanie lub tworzenie osi kra-
jobrazowych. Mało budujący jest więc fakt ciągłego dogęszczania zabudowy na terenach 
wiejskich, zwłaszcza jeśli mija się z założeniem utrzymania wiejskiego charakteru. A tym, co 
tak odróżnia przestrzeń publiczną na wsi i w mieście, jest właśnie stopień zintegrowania tej 
przestrzeni z krajobrazem. W takiej specyficznej przestrzeni publicznej, otwartej na krajo-
braz, najlepiej sprawdzi się zasada „im mniej, tym więcej”. 

6. BŁĘKITNA KREW

Ważnym elementem kompozycji urbanistycznej, mającym fundamentalne znaczenie dla 
przestrzeni publicznych, jest woda. O istocie problemu świadczy wprowadzenie do teorii ar-
chitektury pojęcia aquatecture7. Podnosi nie tylko wartość kompozycyjną, ale również rekre-
acyjną, kulturową, a zwłaszcza estetyczną. Na analizowanym terenie wije się rzeka Gilówka. 
Jej meandrujące koryto jest bardzo często odwiedzaną atrakcją, stając się nią bez najmniej-
szej ingerencji człowieka w jej najbliższe otoczenie. Nie oznacza to jednak, że nie wymaga 
ono zmian, chociażby dostosowania infrastruktury, dojść, dojazdów. Miejsce ma ogromny 
potencjał, nie potrzeba wielu zmian, aby korzystanie z niego było jeszcze łatwiejsze, a przede 
wszystkim dostępne dla wszystkich grup społecznych. 

7. PRAWIE JAK W MIEŚCIE

To właśnie na przykładzie wsi  łatwo zauważyć, jakie znaczenie w całej jego strukturze od-
grywa droga. Jej rola często zostaje zredukowana wyłącznie do funkcji komunikacyjnej, choć 
na tle wsi zdecydowanie zyskuje ona na znaczeniu. Czasami to właśnie system dróg stanowi 
jedyną przestrzeń publiczną. Poprawa standardów życia ma z punktu widzenia urbanizacji 
obszarów wiejskich liczne wady. Jedną z nich jest intensyfikacja ruchu drogowego, co skut-
kuje zmianą charakteru ulicy. Nagle okazuje się, że ze względu na spory ruch, warunkiem 
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koniecznym jest rozdzielenie drogi na jezdnię i pas dla pieszych. Z jednej strony to bardzo do-
brze świadczy o rozwoju wsi i cieszy użytkowników drogi, którzy nie będą już musieli martwić 
się o swoje samochody poruszając się po wyboistej drodze. Te zmiany na lepsze, zwłaszcza 
jeśli przeprowadzane są w duchu miejskim zacierają miejsce będące niegdyś podstawowym 
punktem kształtowania i utrzymywania relacji sąsiedzkich. Wydzielone dla pieszych wąskie 
chodniki nie sprzyjają pogawędkom.

8. PODSUMOWANIE

Przestrzeń publiczna to dobro wspólne. Dobro, które należy się nie tylko mieszkańcom 
miasta, ale wpisuje się coraz bardziej w potrzeby wiejskiej społeczności. Zjawisko jej kreo-
wania na obszarach wiejskich jest stosunkowo nowe i nie wykształciło jeszcze typowych dla 
siebie tradycji i wzorców przestrzeni reprezentacyjnych. Stosowane rozwiązania są często 
tuzinkowe i powielają błędy kompozycyjne, kompletnie nie odzwierciedlając wzorców kul-
turowych danej społeczności. Analizowany obszar gminy wiejskiej pokazuje jak aktualnym 
zagadnieniem jest kształtowanie przestrzeni publicznej właśnie na wsi, jakie niesie szanse 
i zagrożenia. Na projektantach spoczywa nie lada wyzwanie zaprojektowania przestrzeni 
publicznej na wsi, która będzie takie cechy wiejskie posiadała. Trzeba więc uważać na zacho-
wanie właściwej miejscu typologii.
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Il. 1. Szkoła Podstawowa im. Gwardii Ludowej w Domostawie. Stan przed rewitalizacją, rok 2006  
(fot. J. Tomecka)

Ill. 1. Elementary school name Gwardii Ludowej in Domostawa. Condition before the revitalization, 2006

Il. 2. Szkoła Podstawowa im. Gwardii Ludowej w Domostawie. Stan po rewitalizacji, rok 2014  
(fot. J. Tomecka) 

Ill. 2. Elementary school name Gwardii Ludowej in Domostawa. Condition after the revitalization, 2014

Il. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Domostawie. Zdjęcie sprzed rewitalizacji placu, rok 2006  
(fot. J. Tomecka) 

Ill. 3. Volunteer Fire Department. Photo made before the revitalization of the square, 2006
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Il. 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Domostawie. Zdjęcie po rewitalizacji placu, rok 2014  
(fot. J. Tomecka)
Ill. 4. Volunteer Fire Department. Photo made after the revitalization of the square, 2014

Il. 5. Świetlica w Kutyłach, przykład chaosu przestrzennego (fot. J. Tomecka)
Ill. 5. Day room in Kutyly, example of spatial chaos

Il. 6. Sklep spożywczo-przemysłowy w Domostawie. Przykład przestrzeni społecznej zawłaszczonej przez 
określoną grupę społeczną (fot. J. Tomecka)
Ill. 6. Grocery store in Domostawa. An example of social space appropriated by a specific social group

Il. 7. Zalew w Jarocinie. Przykład przestrzeni rekreacyjnej (fot. J. Tomecka)
Ill. 7. Lagoon in Jarocin. An example of recreational space
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Il. 8. Scena plenerowa w Jarocinie  
(fot. J. Tomecka)

Ill. 8. An outdoor stage in Jarocin

Il. 9. Elementy małej architektury na terenie zalewu w Jarocinie pozyskane dzięki członkom 
Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin (fot. J. Tomecka)

Ill. 9. Elements of small architecture in the Jarocin acquired by the members of the Association of 
Friends of the Jarocin State

Il. 10. Molo prowadzące nad zalew (źródło: http://mytourist.com.pl/pl/atrakcje-turystyczne/kaliski/
zalew-w-jarocinie-kolo-niska_246.html)

Ill. 10.  Pier leading over the lagoon

Il. 11. Las w Domostawie. Pojawiające się formy małej architektury (fot. J. Tomecka)
Ill. 11. Forest in Domostawa. Appearing forms of small architecture
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Il. 12. Łąka w Domostawie. Przestrzeń otwarta na krajobraz (fot. J. Tomecka)
Ill. 12. Meadow in Domostawa. Space opened  to the landscape

Il. 13. Rzeka Gilówka. Kryje duży potencjał ze względu na znaczenie wody w przestrzeni publicznej  
(fot. J. Tomecka)
Ill. 13. Gilowka River. It hides great potential due to the importance of water in public space

Il. 14. Staw w Ździarach (fot. J. Tomecka)
Ill. 14. Pond in Zdziary

Il. 15. Droga w Domostawie, rok 2007 (fot. J. Tomecka)
Ill. 15. Road in Domostawa, 2007

Il. 16. Droga w Domostawie, rok 2017  
(fot. J. Tomecka)
Ill. 16. Road in Domostawa, 2017
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PRZYPISY 

1  Stan w dniu 31 grudnia 2015 Bazy Demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego.
2  Stan w dniu 31 grudnia 2016 Bazy Demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego.
3  W Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011–2016 bierze udział 95 gmin z wo-

jewództwa podkarpackiego, w tym gmina Jarocin. 
4  A. Górka, Krajobraz przestrzeni publicznej wsi. Zagadnienia planowania i projektowania 

ruralistycznego, Seria Projektowanie Środowiskowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2012.

5  D. Soszyński, P. Gadaj, M. Kołodyńska, K. Muda, A. Szewczyk, Problemy funkcjonowania 
i kształtowania wiejskich przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych wsi Gminy 
Uścimów na Polesiu Zachodnim, Acta Scientiarum Polonorum 2012.

6  Zalew w Jarocinie to sztuczny zbiornik utworzony na rzece Gilówka w 2012. 
7  Aquatecture – architektura + woda; termin zarezerwowany dla architektury połączonej 

z wodnymi elementami zarówno w kontekście użytkowości, symboliki, terapeutyki, odpo-
czynku i kontekstu wizualnego. 
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