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Introduction

The texts presented in this issue of Technical Transactions have been dedicated to 
prof. Stanisław Juchnowicz on the occasion of his 90th birthday.

The  articles  deal with  urban matters,  particularly  the  ones  related  to  the  fundamental 
ideas which have been  around  for  a  long  time,  yet  have  lost  nothing of  their  validity,  as 
well as with new ideas, now introduced as the grounds on which urbanised settlements are 
created.

Some of the texts presented in this collection reveal the results of new research, which 
has  nonetheless  been  to  some  degree  inspired  by  Professor’s  old  works  or  his  scope  of 
professional  interest.  Others  demonstrate  a  completely  new  approach  to  the  problems 
occurring mostly  in  Polish  cities  in  the  aspect  of  the  now prevailing  doctrines  and  ideas 
of how urban  spaces  should be planned,  they  also present  the  latest  trends  in  creation of 
contemporary urban settlements. Most of  them have been authored by architects who are 
Professor’s  former  students  –  now  professors  of  the  Faculty  of Architecture  of  Cracow 
University  of  Technology,  with  which  the  Jubilarian  had  been  affiliated  for  many  years 
of his professional career.

The discussed problems  fall  into  the mainstream of  the most  important  contemporary 
scientific dilemmas related to the process of rapid acceleration of urbanisation all over the 
world observed  in  the  last decades of  the 20th century and continuing at  the present  time. 
Additionally,  prognoses  of  demographers  foreseeing  that  urban  population  will  still  be 
growing  in  the  near  future,  soon  reaching  75%  of  the whole world  population,  compels 
asking  further  questions  about  the  shape  of  urban  and  metropolitan  space,  optimal  size 
of  a  city,  living conditions  in urbanised  spaces,  the  situation of  traditional  spatial  layouts 
and the usefulness of planning theory in the development of the concept of the city.

The collection of articles presents various issues connected with the basic ideas, including 
historic ones, related to the emergence of urban settlements, through their historic resources 
and  development,  to  the  contemporary  paradigms  of  rebuilding,  expanding  and  creating 
cities and metropolises.

As  refers  the  fundamental  concept of  the  city  as  the  civilisation  centre,  prof. Tadeusz 
Zipser  asked  several  questions  abou  the  important  conditions which must  be  fulfilled  for 
the  city  to  emerge  and  exist,  particularly  the  contemporary  conditions. He  observed  that 
civilisation is the city. Bearing  this  in mind, he discussed  the classification criteria of  the 
contemporary  city.  In  conclusion,  he  wrote: we need to redefine the concept of the city 
and see it more as tissue of one huge organism, which is our civilisation spreading all 
over the whole world.

Supported by philosophical doctrines, prof. Andrzej Kadłuczka articulated an important 
principle of compositional continuity of the city based on the equilibrium between creation 
and cultural heritage.

Disagreeing with certain claims presented  in Polish contemporary publications  related 
to theoretical aspects of urbanisation, Dr Rafał Blazy argues that the city is not a political 
concept, but a structure in which politics is made.

In the group of articles dealing with metropolitan problems, prof. Zbigniew Zuziak has 
discussed in detail  the  issues related to  the development of  the  idea of building European 
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metropolises as referred to the theory of spatial planning. He has also presented an attempt 
to systematise the concepts of spatial and urban planning present at the turn of the 20th and 
21st century with reference to various models of spatial structure of such organisms.

Bogusław Podhalański – Doctor Habilitatus – claims in turn that these huge structures 
follow Zipf’s  law in  their spatial  layout, whereas  in  the social aspect  they result  from the 
process of globalisation.  In  this  context,  it  is  becoming more  and more  important  to find 
the component which would allow the inhabitants of these areas to relate to the place where 
they live.

Continuing exploration of the subject matter of large urbanised areas, Dr Daniel Ogrod
nik presents designs of  rebuilding city central  areas aimed at  crystallising urbanity nodes 
in a polycentric city.

Dr Matylda WdowiarzBilska  claims  in  her  reflections  on  the  trends  in  development 
of  the  city  of  the  future,  where  she  writes  on  the  concepts  of  the  city  in  the  context 
of  knowledgebased  economy,  that  contemporary  ideas  orbit  around  the  issues  of 
sustainable  development,  ubiquitous  ICT  technology  and  concentration  of  the  creative 
class  in  innovative  centres  of  services  and  technology  and  in  new  industrial  centres. On 
the  other  hand,  prof.  Elżbieta WęcławowiczBilska  –  discussing  the  development  of  the 
idea  of  an  ecofriendly  city,  which  has  become  an  important  paradigm  in  city  creation, 
particularly  in  the  last half a century – points out  to  the change which  is more and more 
discernible.  The  initial,  universally  accepted  focus  on  natural  environment  protection 
and  improvement  of  people’s  living  conditions  has  to  an  ever  greater  degree  been  now 
connected with the idea of smart city.

In  his  comprehensive  argument,  prof.  Wojciech  Kosiński  has  discussed  the  idea  of 
the city and beauty against  the background of historic cultural changes. He has presented 
synthetically  the changes  in urbanised areas’ aesthetics,  taking as an example  the historic 
development of cities from antiquity to the emergence of the first modernist cities. In another 
article, Anna Sumorok has discussed  the Socialist  realism of Nowa Huta presenting  it  as 
an example of the idea of “a modern city”.

In  her  considerations  related  to  urban  housing  spaces,  Dr  Hanna  Hrehorowicz 
Gaber  evoked  the  modernist  concept  of  the  housing  unit,  which  in  Poland  took  the 
form  of  socialist  housing  estates.  She  insisted  that  social  conditions  must  be  taken  into 
account  to  a  much  greater  degree  in  urban  and  architectural  design  projects  than  is 
customary now.

The  problems  of  how  cities  affect  the  development  of  rural  areas  and  the  changes 
which  are  to  be  observed  in  suburban  areas  have  been  presented  in  two  articles.  Prof. 
Marek Kowicki, discussing  the  latest  research  results,  looked at  the pathological  changes 
going on  in  rural areas  in Poland attributing  the causes of  this situation  to  the concept of 
multifunctional  growth  of  such  areas  promoting  dispersed  development. Dr Tomasz Baj
woluk in turn sees a chance of introducing some order into suburban areas by transforming 
locations of diverse functional complexes into “suburban zone centres”.

In  his  article  directly  referring  to  the  research  initiated  by  Professor  in  the  80s  and 
focusing on centres of civic activity, Dr Andrzej Hrabiec presented  the results of his own 
research verifying the significance of the socalled CCAs/Centres of Civic Activity/from the 
perspective of thirty years, which – in his opinion – had played an important role in Kraków.
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The multifaceted approach to the problems of the city presented in this issue of Technical 
Transactions includes, on the one hand, reports on the results of contemporary research, 
and on the other, articles directly referring to the subject matters on which prof. Juchnowicz 
used to work. The list of the Jubiliarian’s major achievements as well as the timeline of 
his career, prepared by Ewa Cichy-Pazder, Dr Habilitatus, has been placed in the annex.

Wstęp

Prace prezentowane w niniejszym numerze Czasopisma Technicznego zostały poświę-
cone prof. dr. hab. inż. arch. Stanisławowi Juchnowiczowi z okazji jego dziewięćdziesią-
tych urodzin.

Przedstawione artykuły dotyczą problematyki miejskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień związanych z podstawowymi ideami obecnymi od dawna, ale również dzi-
siaj aktualnymi, a także nowymi, wprowadzanymi obecnie jako podstawa kreacji ośrodków 
zurbanizowanych.

Niektóre z prezentowanych w tym zbiorze artykuły stanowią wyniki nowych badań, 
a w których można dostrzec inspiracje dawnymi pracami lub kręgiem zainteresowań za-
wodowych Profesora. Inne są zupełnie nowym spojrzeniem na problemy występujące 
głównie w polskich miastach w aspekcie obowiązujących doktryn i idei planowania ich 
przestrzeni, a także prezentacja najnowszych trendów występujących w kształtowaniu współ-
czesnych założeń urbanistycznych. W większości są autorstwa architektów wychowanków 
Profesora, obecnie profesorów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, z którym 
Jubilat był związany przez wiele lat pracy zawodowej.

Poruszane problemy mieszczą się w nurcie najważniejszych współczesnych dylematów 
naukowych związanych z gwałtownym procesem przyspieszenia urbanizacji na całym świe-
cie w ostatnich dekadach XX wieku i współcześnie. Dodatkowo prognozy demografów za-
kładających zwiększenie ludności miast do 75% światowej populacji zmusza do stawiania 
kolejnych pytań o kształt przestrzeni miejskiej i metropolitalnej, optymalnej wielkości mia-
sta, warunków życia w przestrzeni zurbanizowanej, kondycji tradycyjnych układów prze-
strzennych oraz przydatności teorii planowania w rozwoju idei miasta.

W zestawie artykułów przedstawiono rozmaite kwestie związane z podstawowymi, rów-
nież historycznymi ideami dotyczącymi powstawania ośrodków miejskich, jego historycz-
nych zasobów i rozwoju aż po współczesne paradygmaty przebudowy, rozbudowy i tworze-
nia miast i metropolii.

W odniesieniu do podstawowych zagadnienia miasta jako centrum cywilizacji prof. Ta-
deusz Zipser zadał pytania dotyczące istotnych przesłanek istnienia miasta, jego powstania 
i współczesnych warunków istnienia. Zauważył, że cywilizacja to miasto. Na tym tle zasta-
nawiał się nad czynnikami klasyfikacji współczesnego miasta. Konkludując napisał, że na-
leżałoby zmienić definicje miasta określając je jako tkankę wielkiego organizmu, jakim jest 
nasza cywilizacja, która rozlała się na cały świat.
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Opierając  się na doktrynach filozoficznych, prof. Andrzej Kadłuczka na  tle  stwierdze
nia  stałej atrakcyjności  formy historycznego  rynku  jako przestrzeni publicznej miasta, ar
tykułuje ważną  zasadę ciągłości kompozycyjnej miasta opartej na równowadze pomiędzy 
kreacją z dziedzictwem kulturowym.

Polemizując z tezami zawartymi w polskiej literaturze współczesnej odnośnie do teore
tycznych stwierdzeń dotyczących urbanizacji, dr Rafał Blazy udowadnia, że miasto nie jest 
ideą polityczną, ale strukturą, w ramach której prowadzi się politykę.

W grupie artykułów zajmujących się problemami metropolii prof. Zbigniew Zuziak sze
roko omówił zagadnienia dotyczące rozwoju idei budowy europejskich metropolii w odnie
sieniu do teorii planowania przestrzennego. Przedstawił on także próbę usystematyzowania 
obecnych na przełomie XX i XXI wieku idei planowania przestrzennego i urbanistyczne
go w odniesieniu do rozmaitych modeli struktury przestrzennej takich ośrodków.

Z  kolei  dr  hab.  Bogusław  Podhalański  uznając,  że  te  wielkie  struktury  podlegające 
w swoim układzie przestrzennym prawu Zipfa, w strefie społecznej  są wynikiem procesu 
globalizacji. W tym kontekście istotne staje się coraz bardziej poszukiwanie elementu po
zwalającego na identyfikację mieszkańców z tymi obszarami.

Kontynuując  problematykę  wielkich  obszarów  zurbanizowanych  dr  Daniel  Ogrodnik 
pre zentuje projekty przebudowy terenów śródmiejskich dla krystalizacji węzłów miejskości 
w mieście policentrycznym.

W rozważaniach nad kierunkami rozwoju miasta przyszłości dr Matylda WdowiarzBil
ska, pisząc o ideach miasta w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, stwierdza, 
że współczesne idee oscylują wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju, wszechobecności 
technologii  ICT oraz koncentracji klasy kreatywnej w innowacyjnych centrach usługowo
technologicznych i ośrodkach nowego przemysłu. Natomiast prof. Elżbieta Węcławowicz
Bilska,  omawiając  rozwój  idei  miasta  ekologicznego,  która  stanowi  istotny  paradygmat 
w  kreacji miast  zwłaszcza w  ostatnim  półwieczu,  zauważa,  zmianę  jaka  coraz wyraźniej 
następuje.  Początkowe,  powszechnie  akceptowane,  ukierunkowanie  przede wszystkim  na 
ochronę środowiska przyrodniczego  i poprawę warunków życia człowieka w coraz więk
szym stopniu łączy się z ideą miasta inteligentnego.

W przekrojowym wywodzie prof. Wojciech Kosiński odniósł się do idei miasta i pięk
na na tle dziejowych przemian kulturowych. Syntetycznie przedstawił  przemiany estetyki 
terenów zurbanizowanych na przykładzie historycznego rozwoju miast od starożytności do 
czasów pojawienia  się  zaczątków miasta modernistycznego. W  innym artykule Anna Su
morok  omówiła  ideę miasta  „nowoczesnego”  na  przykładzie  socrealistycznego  założenia 
Nowej Huty.

Z kolei dr Hanna HrehorowiczGaber, zastanawiając się nad miejską przestrzenią miesz
kaniową, przywołała wizję modernistycznej jednostki mieszkaniowej, która w Polsce zosta
ła przekształcona w socjalistyczne osiedla. Zaapelowała więc o konieczność uwzględniania 
w większym stopniu w projektach urbanistycznych i architektonicznych uwarunkowań spo
łecznych.

Problemy  wpływu  miasta  na  rozwój  terenów  wiejskich  oraz  obserwowanych  zmian 
w obszarach podmiejskich przedstawiono w dwu  artykułach. Omawiając wyniki  najnow
szych badań prof. Marek Kowicki zastanawiał się nad patologicznymi zmianami występu
jącymi w terenach wiejskich w Polsce, upatrując przyczyn  tego stanu rzeczy w koncepcji 
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wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich sprzyjających rozpraszaniu zabudowy. Z ko
lei dr Tomasz Bajwoluk odnośnie do terenów podmiejskich zauważył możliwości ich upo
rządkowania poprzez przekształcenie miejsc lokalizacji zróżnicowanych zespołów funkcjo-
nalnych w „centra strefy podmiejskiej”.

W artykule nawiązującym bezpośrednio do badań zapoczątkowanych w latach 80. przez 
Profesora, a dotyczących ognisk społecznej aktywności, dr Andrzej Hrabiec na podstawie 
własnych badań zweryfikował z perspektywy trzydziestolecia ideę tzw. OSA, która jego zda
niem sprawdziła się w Krakowie.

Wielokierunkowe  spojrzenie na problemy miasta  zawarte w niniejszym zeszycie Cza
sopisma Technicznego  z  jednej  strony  prezentują współczesne wyniki  badań,  a  z  drugiej 
częściowo nawiązują do tematyki, która zajmował się prof. Juchnowicz. Kalendarium waż
niejszych dokonań Jubilata, przygotowane przez dr hab. Ewę CichyPazder zamieszczono 
w aneksie.

Elżbieta Węcławowicz-Bilska





*  Prof. D.Sc. Ph.D. Arch. Zbigniew Karol Zuziak, Institute of City and Regional Planning, Faculty 
of Architecture, Cracow University of Technology.

ZBIGNIEW K. ZUZIAK*

THE IDEA OF THE CITY AND PLANNING THEORIES

IDEA MIASTA I TEORIE PLANOWANIA

A b s t r a c t
The main question put forward in this paper is whether it is possible to outline the main features expressing 
the idea of a metropolitan city in the latemodern Europe and to point out their relations with contemporary 
theories  of  urban  planning.  In  order  to  identify  and  systematise  “the  common  ideological  indicators” 
of a contemporary European metropolis, the following criteria have been used: 1) universally recognised 
principles of urban development, 2) basic assessment criteria of the urban spatial structure and 3) the major 
modes of controlling urban development. The author has also attempted to systematise  the major urban 
planning theories developed at the turn of the 20th and 21st century and the planning concepts corresponding 
to various models of spatial structure development that can be found in the new European metropolises. 
The observations have been illustrated with two examples of planning practice.

Keywords:  contemporary urbanism, urban planning, theories of urban planning, contemporary urban 
planning ideologies, late-modern city

S t r e s z c z e n i e
W artykule postawiono pytanie o możliwość zarysowania najważniejszych cech wyrażających  ideę eu
ropejskiej metropolii późnej nowoczesności i wskazania jej związków z głównymi nurtami współczesnej 
teorii planowania urbanistycznego. Aby wyartykułować i usystematyzować „ideowe wyznaczniki” euro
pejskiego miasta metropolitalnego posłużono się następującymi kryteriami: 1) uznawane powszechnie za
sady rozwoju urbanistycznego, 2) podstawowe kryteria oceny struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta 
oraz 3) główne tryby sterowania jej zmianami. Podjęto też próbę usystematyzowania ważniejszych teorii 
planowania urbanistycznego z przełomu XX i XXI w. i planistycznych idei odpowiadających różnym mo
delom rozwoju struktury przestrzennej nowego metropolis. Rozważania te zilustrowano dwoma przykła
dami warsztatu planowania przestrzennego.

Słowa kluczowe:  urbanistyka współczesna, planowanie urbanistyczne, teorie planowania urbanistycz-
nego, współczesne ideologie urbanistyczne, miasto późnej nowoczesności
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1. Ideological mutations of the neoliberal polis

The  city  is  a  political  entity.  For  this  reason  the  basic  points  of  reference  for  most 
ideological  concepts  of  the  city  are  certain  systemic  assumptions:  either  formulated 
explicitly – especially in the ideas contesting a given existing urban order and introducing 
measures  revolutionising  the  urban  structure  –  or  embedded  implicitly  in  the  ideological 
structure – primarily where the concept of the city fits well pragmatically into the systemic 
conditions. And here, I believe, we are confronted with a certain paradox since it seems that 
the contemporary political ideas have more of the Aristotelian polis spirit than the systemic 
concepts of the mid20th century, even though at that time urban life was more subordinated 
to political ideologies.

It  would  seem  that  urban  planning  systems1 should be based on clearly outlined and 
relatively logical assumptions related to an idea of the contemporary city.2 An idea expressing 
both  the  set  of  basic  attributes  of  an  urban  structure  of  the  early  21st century and the 
characteristics of the main structuremaking processes. It is not so, however, and the reason 
for this is that we are living in the era of ideological pluralism, which means that even if it 
were possible to articulate the attributes and processes identifying the late modern city within 
the boundaries of scientific disciplines forming the foundations of contemporary urbanism, 
in the sphere of ideological interpretation we are faced with a mosaic of specific character. 
It may be read and interpreted in a variety of ways, depending on the attitude, intentions and 
system of values professed by  the author of a given  interpretation. A certain doubt arises 
in consequence as regards the possibility of establishing the major attributes of metropolitan 
cities or articulating the main ideologies and academic views on the neoliberal city as well as 
the relations between these ideas with the major trends in city planning theories formulated 
at the turn of the 20th and 21st century. Making our questions more precise: we are interested in 
the first place whether it is possible to extract common topics, which on the one hand express 
the urbanistic ideas outlining the image of a late modern metropolitan city and on the other – 
have a certain influence on the theory of urban planning. It is in fact a question whether it is 
possible to demonstrate logical relations between theoretical concepts explaining the nature 
of the contemporary metropolis and the ideological, political and academic generalisations 
creating  the  systemic,  subjectmatter  and  procedural  foundations  for  the  practice  of  city 
planning.

1  I mean both the formal and legal framework of urban planning practice in the EU countries and their 
corresponding professional standards.

2  When  I write  about  the  set  of  coherent  ideological  assumptions  pertaining  to  the  general  theory 
of  the  contemporary  city,  I  mean  the  theories  which  would  jointly  create  a  kind  of  paradigm 
of contemporary urbanism. Such paradigm in urbanism or spatial planning is hard to find. It seems 
that – with time the doctrine of sustainable development could aspire to become such a paradigm, 
yet  the  growing  contrast  between  the  propositions  of  this  theory  and  the  urban  reality makes  it 
look more and more like just another ideology rather than a theory describing real structuremaking 
processes going on in the urban space.
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Recapitulating, we are interested in the following three questions:
1.  Is it possible, on the basis of a survey of late 20th and early 21st century theories on city 

development, to articulate the features of the modern European metropolis which would 
allow us to talk about the idea of a European city?

2.  Are the attributes and ideas referred to in the first question expressed in a meaningful way 
in the theories of city planning?

3.  Is it already time to talk about a new formula of city planning and how does it relate to the 
urbanistic reality of our time – particularly at the time of the economic crisis?
The above questions are a compositional framework for further reflections. This paper 

has been devised as a draft synthesis, in which the author – seeking answers to the questions 
asked above – is going to refer  the  idea of  the neoliberal polis to the theoretical concepts 
corresponding to the doctrine of sustainable and harmonious development and also to the idea 
of social justice – ever more strongly articulated in contemporary urbanism. The synthesis 
should thus at least reveal a certain dualism of urbanistic ideologies of the early 21st century, 
not  forgetting  to “touch  the  reality”,  i.e.  to present how  the said  ideologies correspond  to 
the practice of city planning and design.

2. The idea of the city and the change of values

The review of ideas of the city should start with enumerating the classification criteria. 
The  following  criteria  could  be  used  for  the  articulation  and  systematisation  of  the 
“ideological indicators” of a European metropolitan city:
1)  the  universally  recognised  values  as  the  foundation  for  the  formulation  of  urban 

development principles,
2)  technical/skilloriented criteria for the assessment of the functional and spatial structure 

of a city (technical and technological maturity), and
3)  the major modes of controlling its changes (the main tools and measures of controlling 

changes in urban spaces).

URBANISTIC  THEORIES  AND  PLANNING  IDEAS:  AN  ATTEMPT  AT 
SYSTEMATISATION according to their RELATION TO VALUES

–  models explaining the mechanisms of changes (value free),
–  planning ideas characterised by a specific ideology,

–  liberal/neoliberal planning theories and practice,
–  socialist,
–  proecological,

–  pragmatic planning (value free) – oriented towards solving specific fragmentary problems.

CATEGORIES OF VALUES

1.  SAE: symbolic, aesthetic, ethical.
2.  U: utilitarian/social.
3.  E – exchangeable/marketoriented.
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NETWORKS OF SPATIAL CONNECTIONS AND SYSTEMS OF VALUES
Networks of connections and systems of values are  concepts which may  prove  useful 

in explaining the contemporary mechanisms of taking decisions related to planning solutions. 
The solutions in question are the ones which correspond to the complicated relations in the 
subjective structure of the planning process (see also: relation space) and require a logical 
connection with various systems of values that can be ascribed.

A sustainable, harmonious and fair city
City: a social, political and inhabitable common good.
(D. Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2012)

The idea of the city and concepts of social justice
–  The idea of social justice in urbanism,
–  The criterion of justice in city planning – evolution of the idea.

3. Contemporary theories of urban planning

–  Growing  disparity  in  the  income  structure,  in  the  world  of  spatial  ideas  and 
behaviours,  emphasises  conflicts  related  to  urban  public  space  and  the  problem  of 
common good.

–  Despite numerous differences – also of systemic nature – metropolitan cities have common 
features.

–  The multitude of planning and city development theories does not exclude the possibility 
of articulating their major trends.

–  Theoretical premises of “planning schools”.
–  Tools: city planning languages and technical instrumentarium.
–  Applications: solutions to practical problems.

At  least  three  ideas  may  be  listed  among  the  doctrinal  foundations  of  contemporary 
urban, especially spatial, planning theories: sustainable development, public good and social 
justice. A question arises: how are these general principles linked to the contemporary ideas 
of the city, or maybe even the one contemporary idea of the city, i.e. a certain general concept 
that may be derived as a kind of common denominator from different theoretical approaches 
explaining the essence of  the contemporary urban phenomenon. In other words, we could 
ask whether these primary premises of rational control over the changes in the city spatial 
development may be  reconciled with  the  contemporary definitions  of  the  city  formulated 
on  the  grounds  of  different  disciplines  from  which  the  foundations  of  contemporary 
urbanism are derived.
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Ta b l e  1
City planning theories in the context of the major ideas and trends in urban structure research: 

an attempt at systematisation

Approaches:
disciplines and 
major trends 

of interdisciplinary 
studies

Planning ideas and 
research trends in the study 

of structure development 
and city planning theory

Selected authors representing 
a given trend in development 
and planning theory as well 

as city design

1 Architectural – urban 
and engineering

Urban planning and city 
architecture; spatial planning 
and landscape architecture; 
New Urbanism, Polycentric 
city; Smart City, theory of 
city rebuilding; theories of 
revitalisation and renovation; 
theory of public spaces;

Christopher Alexander, Aleksander 
Böhm, Jan M. Chmielewski, 
Sławomir Gzell, Jan Gehl, Jacek 
Gyurkovich, P. Calthrope, A. 
Duany, Bill Hillier, Allan Jacobs, 
Stanisław Juchnowicz, Wojciech 
Kosiński, Leo Krier, Antonio 
Monestiroli, Zbigniew Paszkowski, 
Giorgio Piccinato, Joseph Rykwert, 
Elżbieta WęcławowiczBilska, 
Zygmunt Ziobrowski, E. Plater
Zyberk

2 Anthropological, 
sociological and 
cultural 

Network city, city planning and 
“space of flows;” participatory 
planning; “collaborative 
planning”; theory of integrated 
conservation; heritage planning; 
“creative city”

Gregory J. Ashworth, Zygmunt 
Bauman, Franco Bianchini, 
Göran Cars, Manuel Castells, Ulf 
Hannerz, David Harvey, Patsy 
Healey, Bohdan Jałowiecki, Jacek 
Purchla, Marek S. Szczepański, 
Andrzej Tomaszewski

3 Natureoriented and 
geographic

Ecological city, sustainable 
planning and design, GIS 
(Geographic Information 
System)

Brian J. Berry, Alain Bertaud, 
Peter Hall, Piotr Korcelli, Rajmund 
Mydel, Grzegorz Węcławowicz

4 Political and legal City as a political entity; 
common good; fair city; 
regulatory planning;

Susan Feinstein, David Harvey, 
Ostrom, Saskia Sassen

5 Economic, strategic 
and operational

Strategic planning, “projectled 
planning”; corporate planning 
model; planning an innovative 
city; urbanistic marketing

Gregory J. Ashworth, Ryszard 
Domański, Andreas Faludi, Richard 
Florida, Patsy Healey, Harvey 
Jacobs; Paul Krugman, Tadeusz 
Markowski, Aleksander Noworól, 
Tomasz Ossowicz, Tomasz Parteka, 
Jacek Purchla, Agata Spaziante

6 Systemic/theories of 
complex systems

The city – a complex system; 
selforganisation processes; 
“Space Syntax”; parametric 
planning; integrated planning;

Ayssar Arida, Michael Batty, Brian 
J. Berry, P. Calthrope, Bill Hillier, 
Michael Mehaffy, T. Irene Sanders, 
Nikos Salingaros, Tadeusz Zipser
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PLANNING IN THE NEOLIBERAL MODEL
1.  “Projectled planning” – adopting the corporate model of city planning and design.
2.  Project  configuration  as  the  strategy  of  harmonisation  of  changes  in  a  polycentric  

structure.
3.  The  symptoms  of  crisis:  disparity,  increase  of  social  tension  (“towards  the  urban 

revolution”) and decentralising tendencies.

4. Theories and practice, i.e. two examples of “touching” urban reality

We  could  ask  whether  theoretical  planning  ideas,  which  often  make  references  to 
various  theories  of  development  in  their  premises  and  in  their  conceptual  aspect  are 
inspired  by  different  planning  systems,  suit  a  given  reality  –  the  visible  and  “touchable” 
one. The question may be expressed in the form of a diagram illustrating the common zone 
of three subject areas presented in Ill. 1.

I  am  going  to  illustrate  the  question  asked  in  this  point with  an  example  of Kraków 
compared with  the  planning  experiences  of  contemporary Amsterdam. We  could  assume 
to  a  certain  degree  that  the  design  and  planning  visions  of  development  in Kraków  and 
Amsterdam represent two different approaches to planning a neoliberal city of metropolitan 
characteristics. In the case of Kraków, it is more a question of ambitions, and the metropolitan 
functions,  however  substantiated  by  the  historic  tradition  and  cultural  position,  are  still 
in their embryo stage. Amsterdam, on the other hand, is a developed European metropolis, 
whose strong position is recognised in the global scale.

Planning according to the Dutch model – the case of Amsterdam
Duality.  For  many  reasons  Amsterdam  may  be  treated  as  a  peculiar  case  in  which 

the  neoliberal  philosophy  of  planning  is  confronted  with  the  tradition  of  this  branch 
of  modern  urbanism  that  for  nearly  a  century  has  served  as  a  model  of  assertive  and 
persistent city planning.

PLANNING WITH THE USE OF THE PPS FORMULA (project – plan – strategy)

a)  Policy,  project,  strategy  (projectled  planning)  –  strategic  planning,  integrated  with 
a strong position of urban planning and real estate market),

b)  Building and integration of polycentric structure,
c)  Strategies of creation, configuration and implementation of projects:

–  Building a network of external and internal connections,
–  Building urban hubs – polycentricity,
–  Rebuilding, revitalization/renovation, conversion,
–  Creating an attractive housing environment,
–  Public, private and publicprivate strategies.
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STAGES OF CITY PLANNING
1.  Studies and concepts: determination of residence and urban design.
2.  Feasibility study.
3.  Strategic plan and determination of the principles of use and accessibility.
4. Giving the functional programme a more specific shape.
5.  Urban planning.
6. The plan of management and maintenance.

5. Summary, synthesis and conclusions

It seems that on the grounds of the outline – presented in this paper – of the contemporary 
urbanistic theories and their relation to planning theories, it is possible with a considerable 
degree  of  probability  to  give  affirmative  answers  to  the  first  two  questions  asked  at  the 
beginning of this article. And thus:
a)  It is possible to articulate the major features of the contemporary European metropolis, 

and this in turn allows us to talk about the idea of the European city. The major tendencies 
characterising the European metropolis at the turn of the 20th and 21st century have been 
outlined in point 4 and labelled “common denominators” i.e. “identifiers” of the contem
porary ideas of the city.

b)  The said attributes of  the  idea of  the contemporary city find  in principle a meaningful 
expression in city planning theories. Among these features attributed to the city, the fol
lowing three categories of social and spatial values are most frequently called for in urba
nistic ideologies:
1.  Competitiveness.
2.  Justice.
3.  Harmony.
Three types of development policy correspond to the above values.
1.  Balancing.
2.  Concentration.
3.  Integration.
It is impossible, however, to answer in the affirmative the question whether we are now 

dealing with  a  new  formula  of  city  development  planning  that would  suit  the  urbanistic 
reality of our time – particularly at the time of the economic crisis. Spatial planning in the 
New Union countries is  in serious crisis. Its effectiveness as a tool for introducing spatial 
order is close to nonexistent.

PLANNING IN THE NEOLIBERAL MODEL
–  “Projectled planning” – accepting the corporate model of city planning and design,
–  Configuration  of  projects  as  a  strategy  of  changes  harmonisation in a polycentric  

structure,
–  Symptoms  of  crisis:  disparity,  increase  of  social  tension  (“towards  urban  revolution”) 

and decentralising tendencies.
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SYNTHESIS – VALUES AS MODES OF URBAN SPACE INTEGRATION AND BASIC 
INDICATORS OF THE IDEA OF THE CITY?
1.  Exchangeable/market values – source of accumulation.
2.  Utility/social values – building public space as a significant mode of integration.
3.  Symbolic and aesthetic values – the source of cultural identity and emotions; the value of 

metaphor.

The city and harmony: subtle relations
At the end of this paper I suggest returning to the aesthetic categories, and Amsterdam is 

a rewarding object of observation in this respect. In the housing architecture of the Amsterdam 
docks Alain de Botton sees  the beauty of “invigorating  tension between order and chaos. 
He writes: Such achievements confirm the truth of the old maxim that beauty lies between 
the extremes of order and complexity”3.

“When buildings  speak,  they never do  it  in unison;  they could be compared  to choirs 
rather than soloists”4. It seems that we could say the same about places which build a good 
city structure – a good city architecture and its time and place in our lives.

1. Ideowe mutacje neoliberalnego polis

Miasto jest bytem politycznym. Dlatego podstawowym punktem odniesienia dla więk
szości ideowych koncepcji miasta są określone założenia ustrojowe: formułowane explicite 
– zwłaszcza w ideach kontestujących dany porządek miejski i wprowadzających rozwiąza
nia rewolucjonizujące strukturę urbanistyczną – względnie wbudowane implicite w ideową 
konstrukcję  –  przede wszystkim  tam,  gdzie  koncepcja miasta wpisuje  się  pragmatycznie 
w uwarunkowania systemowe. I tu można chyba mówić o pewnym paradoksie. Wydaje się 
bowiem, że we współczesnych ideach politycznych miasta więcej jest ducha arystotelesow
skiego polis niż w koncepcjach systemowych z połowy XX w., a przecież w tamtym okresie 
życie miejskie było mocniej podporządkowane politycznym ideologiom.

Mogłoby się wydawać, że u podstaw systemów planistycznych1 powinny tkwić klarow
nie wyłożone,  i w miarę  pewne  pod względem  logicznym,  założenia  idei współczesnego 
miasta2.  Idei, wyrażającej  zarówno zbiór podstawowych atrybutów  struktury miejskiej  na 

3 Alain de Botton, Architektura szczęścia, 2006 [2010].
4 Op. cit.
1  Mowa tu zarówno o formalnoprawnych ramach praktyki planistycznej w krajach UE, jak i odpo
wiadających im standardach zawodowych.

2  Pisząc o  zbiorze  spójnych  założeń  ideowych ogólnej  teorii współczesnego miasta mam na myśli  
teorie,  które  łącznie  tworzyłyby  rodzaj  paradygmatu współczesnej  urbanistyki. Takiego paradyg
matu w urbanistyce i planowaniu przestrzennym nie znajdujemy. Wydaje się, że – z czasem – do 
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początku XXI w.,  jak  i  charakterystykę głównych procesów strukturotwórczych. Tak  jed
nak nie jest. Żyjemy bowiem w czasach ideowego pluralizmu, a to oznacza, że jeśli nawet 
na gruncie dyscyplin naukowych tworzących podstawy współczesnej urbanistyki dałoby się 
wyartykułować atrybuty i procesy identyfikujące miasto późnej nowoczesności, to w sferze 
interpretacji ideowych stoimy przed swoistą mozaiką. Jej znaczenia odczytywane są różnie, 
w zależności od nastawień, intencji i systemów wartości wyznawanych przez autora danej 
interpretacji. Pojawia się zatem pewna wątpliwość. Dotyczy ona możliwości ustalenia waż
niejszych atrybutów miast metropolitalnych, wyartykułowania głównych ideologii i nauko
wych poglądów na temat miasta neoliberalnego, a także związków tych idei z ważniejszymi 
nurtami teorii planowania miast formułowanymi na przełomie XX i XXI w. Precyzując nasze 
pytania, w pierwszej kolejności interesuje nas możliwość wydobycia wspólnych wątków te
matycznych. Wątków, które – z jednej strony: wyrażają idee urbanistyczne szkicujące obraz 
miasta metropolitalnego,  później  nowoczesności,  z  drugiej, mają  pewną  siłę  oddziaływa
nia na  teorię planowania miast. W istocie,  jest  to pytanie o możliwość wykazania  logicz
nych związków między teoretycznymi koncepcjami wyjaśniającymi naturę współczesnego 
metropolis a ideowymi, politycznymi i naukowymi uogólnieniami tworzącymi systemowe, 
merytoryczne i proceduralne podstawy praktyki planowania miast.

Reasumując, interesują nas trzy pytania:
1.  Czy na podstawie przeglądu teorii rozwoju miast z przełomu XX i XXI w. możemy 

wyartykułować cechy współczesnej metropolii europejskiej pozwalające mówić o idei 
miasta europejskiego?

2.  Czy atrybuty i idee, o których mowa w pytaniu pierwszym, znajdują sensowny wy
raz w teoriach planowania miast?

3.  Czy można już mówić o nowej formule planowania miast i jak ona przystaje do rzeczy
wistości urbanistycznej w naszych czasach – zwłaszcza w dobie kryzysu?
Pytania  te stanowią   kompozycyjną osnowę dalszych  rozważań. Wypowiedź  ta pomy

ślana jest jako szkic do syntezy, w której autor – szukając odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania – odniesie ideę neoliberalnego polis do koncepcji  teoretycznych odpowiadających 
doktrynie  równoważenia  i  harmonizowania  rozwoju,  a  także  do  –  coraz mocniej  artyku
łowanej w urbanistyce współczesnej  –  idei  sprawiedliwości  społecznej. Zatem  synteza  ta 
wydobyć powinna, co najmniej, pewien dualizm cechujący ideologie urbanistyczne na po
czątku XXI w., nie zapominając również o „dotykaniu rzeczywistości”, czyli o tym, jak owe 
ideologie mają się do praktyki planowania i projektowania miast.

2. Idea miasta i zmiany wartości

Przegląd  idei  miasta  zacząć  wypada  od  kryteriów  klasyfikacji.  Aby  wyartykułować 
i usystematyzować „ideowe wyznaczniki” europejskiego miasta metropolitalnego możemy 
posłużyć się następującymi kryteriami:

takiego  miana  może  aspirować  doktryna  sustainable development (zwana  niefortunnie  doktryną 
rozwoju zrównoważonego), jednak rosnący kontrast między postulatami tej teorii a rzeczywistością 
urbanistyczną sprawia, że w obecnym stanie rzeczy jest to raczej jeszcze jedna ideologia, a nie teoria 
opisująca realne procesy strukturotwórcze dokonujące się w przestrzeni miejskiej.



18

1)  uznawane  powszechnie  wartości  jako  podstawa  formułowania  zasad  rozwoju  urbani
stycznego,

2)  techniczne/warsztatowe kryteria oceny struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta (doj
rzałość techniczna i technologiczna) oraz

3)  główne tryby sterowania jej zmianami (główne narzędzia i środki sterowania zmianami 
w przestrzeni miejskiej).

TEORIE URBANISTYCZNE I IDEE PLANISTYCZNE: PRÓBA SYSTEMATYKI według 
STOSUNKU DO WARTOŚCI
–  Modele wyjaśniające mechanizmy zmian (value free)
–  Idee planistyczne o określonej ideologii

–  Liberalne/neoliberalne – teorie i praktyki planistyczne
–  Socjalistyczne
–  Proekologiczne

–  Planowanie  pragmatyczne  (value free)  –  zorientowane  na  rozwiązywanie  określonych 
problemów cząstkowych

KATEGORIE WARTOŚCI
1.  SEE: symboliczne, estetyczne, etyczne
2.  U – użytkowe/społeczne
3.  W – wymienne/rynkowe

SIECI POWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH I SYSTEMY WARTOŚCI
Sieci powiązań a systemy wartości – to koncepcje, które mogą okazać się przydatne w wy

jaśnianiu współczesnych mechanizmów podejmowania decyzji mających związek z rozwią
zaniami  planistycznymi. Mowa  tu  o  rozwiązaniach,  które  odpowiadają  skomplikowanym 
relacjom w podmiotowej strukturze procesu planistycznego (por: przestrzeń relacyjna) i wy
magają logicznego powiązania z różnymi systemami wartości, jakie dają się przypisać.

Miasto równoważone, harmonijne i sprawiedliwe
„Miasto: społeczne, polityczne i zamieszkiwalne dobro wspólne”
(D. Harvey, Bunt Miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, 2012)

Idea miasta i koncepcje sprawiedliwości społecznej
–  Idea sprawiedliwości społecznej w urbanistyce,
–  Kryterium sprawiedliwości w planowaniu miast – ewolucja idei.

3. Współczesne teorie planowania urbanistycznego

–  Polaryzacja w strukturze dochodów, w świecie idei i zachowań przestrzennych wyostrza 
konflikty dotyczące miejskiej przestrzeni publicznej i problem dobra publicznego.

–  Pomimo wielu różnic – także systemowych – miasta  metropolitalne mają wspólne cechy.
–  Mnogość teorii planowania i rozwoju miast nie wyklucza możliwości wyartykułowania 

głównych nurtów.
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–  Założenia teoretyczne „szkół planistycznych”.
–  Narzędzia: języki i instrumentarium techniczne planowania miast.
–  Aplikacje: rozwiązania problemów praktycznych.

Wśród  doktrynalnych  podstaw  współczesnych  teorii  planowania  urbanistycznego  – 
zwłaszcza przestrzennego – wymienić można co najmniej trzy idee: równoważenia rozwo
ju, dobra publicznego i sprawiedliwości społecznej. Powstaje pytanie: jak te ogólne zasady 
wiążą się ze współczesnymi  ideami miasta, a może nawet współczesną  ideą miasta: czyli 
pewną ogólną koncepcją dającą się wyprowadzić jako swego rodzaju wspólny mianownik 
różnych ujęć teoretycznych wyjaśniających istotę współczesnego fenomenu miejskiego. In
nymi słowy, zapytać można, czy te nadrzędne przesłanki racjonalnego sterowania zmiana
mi w zagospodarowaniu przestrzennym miasta przystają do współczesnych definicji miasta 
formułowanych na gruncie różnych dyscyplin, z których wyprowadza się podstawy urbani
styki współczesnej?

T a b e l a  1
Teorie planowania miast w kontekście głównych idei i nurtów badań nad strukturą 

urbanistyczną: próba systematyki

Podejścia: dyscypliny 
i główne nurty ujęć 

interdyscyplinarnych

Idee planistyczne i nurty badań 
nad rozwojem struktury i teorią 

planowania miast

Wybrani autorzy reprezentujący 
dany nurt teorii rozwoju i 

planowania oraz projektowania 
miast

1 Architektoniczno
urbanistyczne 
i inżynierskie

Planowanie urbanistyczne 
i architektura miasta; 
planowanie przestrzenne 
i architektura krajobrazu; 
Nowa Urbanistyka; Miasto 
policentryczne; Smart City; 
teorie przebudowy miast, teorie 
rewitalizacji i rewaloryzacji; 
teoria przestrzeni publicznych

Christopher Alexander, 
Aleksander Böhm, Jan M. 
Chmielewski, Sławomir Gzell, 
Jan Gehl; Jacek Gyurkovich, 
P. Calthrope, A. Duany, Bill 
Hillier, Allan Jacobs, Stanisław 
Juchnowicz, Wojciech Kosiński, 
Leo Krier, Antonio Monestiroli, 
Zbigniew Paszkowski, Giorgio 
Piccinato, Joseph Rykwert, 
Elżbieta WęcławowiczBilska, 
Zygmunt Ziobrowski, E. Plater
Zyberk

2 Antropologiczne, 
socjologiczne 
i kulturowe

Miasto sieć, planowanie miast 
i przestrzeń przepływów; 
planowanie partycypacyjne; 
planowanie kolaboracyjne; 
teoria zintegrowanej 
konserwacji; planowanie 
dziedzictwa; miasto kreatywne

Gregory J. Ashworth, Zygmunt 
Bauman, Franco Bianchini, 
Göran Cars, Manuel Castells, 
Ulf Hannerz, David Harvey; 
Patsy Healey, Bohdan 
Jałowiecki, Marek S. Jacek 
Purchla, Szczepański, Andrzej 
Tomaszewski

3 Przyrodnicze 
i geograficzne

Miasto ekologiczne, Planowanie 
i projektowanie zrównoważone, 
GIS

Brian J. Berry, Alain Bertaud, 
Peter Hall, Piotr Korcelli, 
Rajmund Mydel, Grzegorz 
Węcławowicz



20

4 Polityczne i prawne Miasto jako byt polityczny; 
dobro wspólne; miasto 
sprawiedliwe; planowanie 
regulacyjne

Susan Feinstein, David Harvey, 
Ostrom; Saskia Sassen

5 Ekonomiczne, 
strategiczne  i operacyjne

Planowanie strategiczne, 
„Planowanie przez projekty”; 
korporacyjny model 
planowania; planowanie miasta 
innowacyjnego; marketing 
urbanistyczny

Gregory J. Ashworth, Ryszard 
Domański, Andreas Faludi, 
Richard Florida, Patsy Healey, 
Harvey Jacobs, Paul Krugman, 
Tadeusz Markowski, Aleksander 
Noworól, Tomasz Ossowicz, 
Tomasz Parteka, Jacek Purchla, 
Agata Spaziante;

6 Systemowe/teorie 
systemów złożonych 

Miasto – system złożony; 
procesy samoorganizacji; 
„Space Syntax”; planowanie 
parametryczne; planowanie 
zintegrowane

Ayssar Arida, Michael Batty, 
Brian J. Berry, P. Calthrope, Bill 
Hillier, Michael Mehaffy, T. Irene 
Sanders, Nikos Salingaros, 
Tadeusz Zipser

PLANOWANIE W MODELU NEOLIBERALNYM

1.  „Planowanie przez projekty” – przyjmowanie korporacyjnego modelu planowania i 
projektowania miast

2.  Konfigurowanie projektów jako strategia harmonizowania zmian w policentrycznej 
strukturze 

3.  Oznaki kryzysu: polaryzacja, wzrost napięć społecznych („ku miejskiej rewolucji”) i 
tendencje odśrodkowe

4. Teorie a praktyka, czyli dwa przykłady „dotykania rzeczywistości”  
urbanistycznej

Można zapytać, czy idee planistyczne, które w swoich założeniach nieraz odwołują się 
do różnych teorii rozwoju, a w swojej warstwie koncepcyjnej inspirowane są różnych syste
mami planowania, mają wystarczający poziom logicznej spójności i – co być może najważ
niejsze – czy pasują do danej rzeczywistości – tej oglądanej i „dotykanej”. Kwestię ta można 
wyrazić w postaci diagramu ilustrującego zbiór wspólny trzech obszarów tematycznych po
kazanych na il. 1.

Postawione w  tym  punkcie  pytanie  zilustruję  przykładem  z Krakowa,  porównując  go 
z doświadczeniami planistycznymi współczesnego Amsterdamu. Do pewnego stopnia moż
na przyjąć, że projektowe  i planistyczne wizje  rozwoju Krakowa  i Amsterdamu –  to dwa 
różne  rodzaje  podejść  do  planowania miasta  neoliberalnego  o  cechach metropolitalnych. 
W przypadku Krakowa mówimy raczej o ambicjach i zalążku funkcji metropolitalnych uza
sadnionych historyczną tradycją i pozycją kulturalna, natomiast w przypadku Amsterdamu 
mamy do czynienia z rozwiniętą metropolią europejską o uznanej i mocnej pozycji w skali 
globalnej.
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Planowanie wg modelu holenderskiego – przypadek Amsterdamu
Dualizm. Z wielu powodów Amsterdam traktować można jako osobliwy przypadek zde

rzenia neoliberalnej filozofii planowania z tradycją tej gałęzi urbanistyki nowoczesnej, która 
niemal przez stulecie służyła za wzorzec zdecydowanego i konsekwentnego projektowania 
miasta.

PLANOWANIE W FORMULE PPS (projekt – plan – strategia)
a)  Polityka, projekt, strategia (planowanie przez projekty: – „project led planning”) – pla

nowanie strategiczne, zintegrowane z mocną rolą projektowania urbanistycznego i rynku 
nieruchomości.

b)  Budowanie i integrowanie struktury policentrycznej.
c)  Strategie kreowania, konfigurowania i wdrażania projektów:

–  Budowanie sieci powiązań zewnętrznych i wewnętrznych,
–  Budowanie węzłów miejskości – policentryczność,
–  Przebudowa, rewitalizacja/regeneracja, konwersja,
–  Tworzenie atrakcyjnego środowiska mieszkaniowego,
–  Strategie publiczne, prywatne i publicznoprywatne.

FAZY PLANOWANIA MIASTA
1.  Studia i koncepcje: określanie pobytu i projektowanie urbanistyczne.
2.  Studium wykonalności.
3.  Plan strategiczny z określeniem zasad użytkowania i dostępności.
4. Konkretyzacja programu funkcjonalnego.
5.  Projektowanie urbanistyczne.
6. Plan zarządzania i utrzymania.

5. Podsumowanie synteza i wnioski

Wydaje  się,  że  na  podstawie  przedstawionego  tu  szkicu  na  temat współczesnych  idei 
urbanistycznych i ich związku z teoriami planowania, można – ze sporą dozą prawdopodo
bieństwa – udzielić pozytywnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania postawione na wstę
pie tego artykułu. I tak:
a)  Można wyartykułować ważniejsze cechy współczesnej metropolii europejskiej, a to po

zwala nam mówić o idei miasta europejskiego. Główne tendencje charakteryzujące eu
ropejską metropolię na przełomie XX i XXI wieku zarysowano w pkt. 4 nazywając  je 
„wspólnymi mianownikami”, czyli „identyfikatorami” współczesnych idei miasta.

b)  Owe atrybuty idei współczesnego miasta znajdują, w zasadzie, sensowny wyraz w teo
riach planowania miast. Spośród zbioru tych atrybutów przypisywanych miastu najczę
ściej postulowane w urbanistycznych ideologiach to trzy następujące kategorie wartości 
społecznoprzestrzennych:
1)  konkurencyjność,
2)  sprawiedliwość,
3)  harmonia.
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Postulatom tym odpowiadają trzy rodzaje polityki rozwoju. Polityka:
1)  równoważenie,
2)  koncentrowanie,
3)  integrowanie.
Nie można natomiast udzielić odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy mamy już do czy

nienia z nową formułą planowania rozwoju miast. Z formułą, która przystawałaby do rze
czywistości urbanistycznej w naszych czasach – a zwłaszcza w dobie kryzysu. W krajach 
Nowej Unii planowanie przestrzenne znajduje się w głębokim kryzysie. Jego skuteczność 
jako narzędzia wprowadzania ładu przestrzennego jest znikoma.

PLANOWANIE W MODELU NEOLIBERALNYM
–  „Planowanie przez projekty” – przyjmowanie korporacyjnego modelu planowania i pro

jektowania miast,
–  Konfigurowanie  projektów  jako  strategia  harmonizowania  zmian  w  policentrycznej 

strukturze,
–  Oznaki kryzysu: polaryzacja, wzrost napięć społecznych („ku miejskiej rewolucji”) i ten

dencje odśrodkowe.

SYNTEZA  ‒  WARTOŚCI  JAKO  TRYBY  INTEGRACJI  PRZESTRZENI 
URBANISTYCZNEJ I PODSTAWOWE WYZNACZNIKI IDEI MIASTA?
1.  Wartości wymienne/rynkowe ‒ źródło akumulacji.
2.  Wartości użytkowe/społeczne; budujące przestrzeń publiczną jako znaczący tryb inte

gracji.
3.  Wartości symboliczne i estetyczne – źródło tożsamości kulturowej i emocji; wartość 

metafory.

Miasto i harmonia: relacje subtelne
Na koniec proponuję powrócić do kategorii estetycznych, a wdzięcznym polem obser

wacji w tej materii jest Amsterdam. W architekturze mieszkaniowej doków amsterdamskich 
Alain de Botton dostrzega piękno: „ożywiających napięć pomiędzy porządkiem i chaosem”. 
Pisze: „Dokonania takie potwierdzają znaczenie dawnej maksymy, że piękno leży między 
skrajnościami ładu i złożoności”3.

„Kiedy budynki mówią, nigdy nie  robią  tego  jednogłośnie; można  je porównać  raczej 
do  chórów niż  do  solistów”4. Wydaje  się,  że  podobnie możemy powiedzieć  o miejscach, 
które dobrze budują formę miasta: architekturę miasta i jej czas i miejsce w naszym życiu.

3  Alain de Botton, Architektura szczęścia, 2006 [2010].
4 Op. cit.
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Ill.  1.  The subject area of the analysis
Il.  1.  Obszar tematyczny rozważań

Ill.  2.  Polycentricity of Kraków – urban centres and structural connections
Il.  2.  Policentryczność Krakowa: centra miejskie i powiązania strukturalne
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Ill.  3.  The vision of development of Kraków and “projectled planning”
Il.  3.  Wizja rozwoju Krakowa a „planowanie przez projekty”

Ill.  4.  a) Map  of  the City  of Amsterdam  illustrating major  strategic  urban  projects;  Source: UvA 
Kaartenmakers,  [in:]  UvADARE  http://dare.uva.nl/document/96678,  Filename:  Chapter  3: 
Amsterdam  Zuidas;  dissertation  of:  SJH  Maajor,  Disconnected  innovations:  new  urbanity 
in  largescale  development  projects. Ørestad, Copenhagen  and Forum Barcelona, Faculty  of 
Social  and Behavioural  Sciences,  2008,  p.  73;  b)   Map  of  the masterplan:  Zuidas  – Vision 
2004 – dock model; Source: Gemeente Amsterdam, 2004, also: UvADARE… op. cit., p. 99; 
also: Stadtmachen. eu. Urbanity and the Planning Culture in Europe, 2008. Wüstenrot Stiftung, 
Ludwigsburg and Karl Krämer Verlag, Stuttgart, p. 22

Il.  4.  a) Mapa Amsterdamu ilustrująca rozmieszczenie głównych projektów strategicznych; Źródło: 
UvAKaartenmakers, [in:] UvADARE http://dare.uva.nl/document/96678, Filename: Chapter 3: 
Amsterdam Zuidas;  dissertation  of:  SJH Maajor, Disconnected  innovations:  new  urbanity  in 
largescale development projects. Ørestad, Copenhagen and Forum Barcelona, Faculty of Social 
and Behavioural Sciences, 2008, p. 73; b)   Mapa ukazująca masterplan: Amsterdam Zuidas – 
Wizja 2004 – tzw.: “dock model”; Źródło: Gemeente Amsterdam, 2004, także: UvADARE… 
op.  cit.,  s.  99;  także:  Stadtmachen.  eu.  Urbanity  and  the  Planning  Culture  in  Europe,  2008. 
Wüstenrot Stiftung, Ludwigsburg and Karl Krämer Verlag, Stuttgart, s. 22



27

Ill.  5.  Quality urban and architectural composition in housing architecture of Amsterdam docks
Il.  5.  Walory  kompozycji  architektonicznourbanistycznej  w  architekturze  mieszkaniowej  doków 

amsterdamskich
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I  would  like  to  say  thank  you  for  inviting  me  to  participate  in  this  conference  and 
at  the  same  time  express my  satisfaction  from  the  fact  that  I  am  able  to  put  in my  little 
contribution  with  a  dedication  for  Professor  Stanisław  Juchnowicz  –  our  honourable 
Jubilarian and a person of particular merit for the practice and theory of city construction. 
I would like to put special emphasis at this point to the habilitation dissertation written by 
Stanisław Juchnowicz and entitled Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. 
Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej (The method of determining the 
area of urban centres. Selected problems of their functional and spatial structure), in which 
the Author brilliantly combined the experience gained during his scholarship in the United 
States,  where  he  polished  his  methodological  skills,  and  the  domestic  practice  of  urban 
space management  in  the  centrally planned  economy1. This work  still  continues  to be  an 
irreplaceable  methodological  foundation  of  contemporary  research  on  transformation 
of historic city centres.

It  is precisely  in  this field where proper understanding and use of  tradition in creation 
of further progress and sustainable development are of particular significance, and this idea 
has always been expressed in Prof. Juchnowicz’ academic and creative work.

If  I may  be  permitted,  at  this  point  I would  like  to  quote  the  Polish  “classic”  author 
in the field of urbanism – Tadeusz Tołwiński, who had no doubt that searching for “the shape 
of a city in the aspect of its structure and form requires learning the old city for two reasons: 
1st – the European city, and in particular the Polish city of the 20th century, grows to a lesser 
or greater degree on the ground of the old city and constitutes a further link in the evolution 
chain of  the urban  form created by past  centuries,  2nd  – only historical  research  reaching 
to the times in which cities emerged in a planned and harmonious way leads to the discovery 
of those factors which in different epochs created cities that were nearly perfect in their urban 
organisation and form”2.

Encouraged  by  this  recommendation,  I  would  like  to  point  out  to  one  of  the  most 
important  –  in  my  view  –  city  components,  which  is  now  the  socalled  “public  space,” 
formerly known as “the market place.” This element has been the focus of any urban plan 
composition,  present  at  every  stage  of  social  development  and  its  accompanying  urban 
forms  –  be  it  ancient Milet  or Timgad,  Slavonic Biskupin,  a mediaeval  city  such  as  e.g. 
Kraków,  the  ideal Renaissance city of Palma Nova,  its more  familiar version of Zamość, 
a contemporary pioneering solutions of  the Chandigarh or Costa and Niemeyer’s Brasilia 
type, or, finally, Juchnowicz’ Nowa Huta “pentagram”.

A market square  is a specific  functional and spatial  space  in a city – a social space – 
in which different types of individual and collective activity are cumulated: religious, political 
and  social  celebrations,  economic  activity  and  various  forms  of  social  communication 

1  S.  Juchnowicz, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, Zeszyty Naukowe PK No 12, series Architektura No 15, CUT 
Press Kraków 1965.

2  T. Tołwiński, Urbanistyka, Volume I – Budowa miasta w przeszłości, Published by: Trzaska, Ewert, 
Michalski, Warsaw 1948. 
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in the administrative, court and execution, scientific and artistic areas. As can be seen, the 
market square is a specific social space in which the sacred meets the profane3.

The historic iconography of social space, presented here very briefly and in a simplified 
way, reveals humans as individuals or groups in the state of permanent collective creation 
of the image of the city  and  its  simultaneous  individual  and  diverse  perception4,  which 
image is defined by Aldo Rossi as the architecture of the city composed of artefacts5. Thus 
seen  architecture  of  the  city  is  subject  of  constant  evolution,  yet  simultaneously  it  exists 
permanently  in  the  time  and  space  continuum,  confirming  the  Marcel  Poëte’s  “theory 
of  continuity,”  in  which  the  lasting  character  of  the  city  resulted  from  the  permanent 
character of its edifices – physically existing entities – signs of the past6, stable topography 
and continuous principle of its layout.

Aldo  Rossi,  although  a  particularly  creative  architect  himself,  did  not  embrace  the 
“classic” modernists’ views and  formulated  the  thesis  that  “it  is  the  function  that  follows 
form”. This  thesis  in now a  fundamental paradigm of  the  theory of  architectural heritage 
protection  in  its  modern  understanding,  which  holds  that  it  is  the  architectural  form  – 
physically  existing  or modelled  in  the  course  of  the  scientific  process  of  historic  reality 
reconstruction7  –  that  sets the limits to creation in the urban scale or to modernisation 
in the architectural scale.

A  few  years  ago  I  had  the  opportunity  to  participate  in  the  Conference  Between 
Orthodoxy and Creation. Dialogue between Conservation and Architecture (Między 
ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny),  which  took  place  in  the 
Ethnographic Museum in Warsaw on the 20th and 21st October 2010, and I was presenting 
a paper entitled Conservation Fundamentalism and Orthodox Creation. From the experience 
of preparing the underground exhibition at the Kraków Market Square8. The thesis of this 
presentation was  the  conviction  that  each  creation  in  the  context  of  a  historic  city  is  an 
orthodox creation.

We should remember that orthos in Greek means “correct” and doxa – belief or opinion, 
Socrates  and Plato  considered orthodoxy  to  be  the  domain of  faith,  and  in modern  times 
it means rigorous observance of a defined code of rules, including the rules defined in the 
field of cultural heritage conservation.

3  A. Kadłuczka, Przestrzeń publiczna w historycznym mieście, a ochrona pamięci, tradycji i tożsa-
mości miejsca, Issue 9A/2006.

4  K. Lynch, Obraz miasta (The Image of the City), Wyd. Archivolta, 2011.
5  A. Rossi, The Architecture of the City, Oppositions Books.
6  H.G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja, Warsaw University  Press,  2008;  see  also: Czytanie i in-

terpretacja znaków przeszłości, czyli: dlaczego, co i jak mamy chronić? (preliminaria),  [in:] 
Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Karta Krakowska 2000 – 10 lat później, collective 
work, scientific editor: A. Kadłuczka, Monograph no 400, series Architektura, CUT Press, Kraków 
2011.

7  J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, 1983.
8  A.  Kadłuczka, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku 

Krakowskiego. Orthodox creation of architectonic space in the Underground Museum of the Market 
Square in Kraków, Wiadomości Konserwatorskie no 28/2010.
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An  artistic  creation  performed  by  a  particular  artist  or  artistic  group  reveals  itself  as 
a dual projection of ideas both in the physical, formal sphere and in the spiritual, semantic 
sphere.

In this case a physical creation emerges as a result of an intent, the latter always being 
restricted by rules of typically orthodox character, i.e. clearly defined artistic views, technical 
conditions, expectations of the public as well as formal and legal rules. It is always subject 
to modifications  in  the  course of  its  realisation due  to various  circumstances  and  factors. 
It  could  be  said  that  such  creation,  especially when  it  refers  to  an  architectural  artefact, 
always bears an element of orthodoxy.

If  we,  however,  adopt  the  assumption  that  there  is  a  relation  between  orthodoxy 
and  creation,  in  a  sense  –  a  dichotomous  relation,  the  point  of  contention  will  be 
primarily  the understanding of time,  of  the  dynamics  of  its  flow,  and  the  interpretation 
of the past, particularly the question of the correct interpretation of the signs left by time. 
An  important  doubt  may  arise  here  whether  accurate  and  correct  interpretation  of  these 
signs is at all possible with the use of orthodox instruments. Gadamer insists that it is not, 
absolutely not!9.

Gadamer – a great contemporary philosopher and interpreter of “the language of the past” 
is fully aware and profoundly humble when confronted with the mystery of time. According 
to Gadamer, “When we experience the mystery of time in our consciousness, we feel insecure 
and extremely anxious. All the stable indicators by which we find our bearings in the world 
desert us: numbers and ideas, words and the mind”10. This is a very explicit warning against 
the orthodox interpretation of time.

Gadamer  clearly  sees  the  danger  of  falling  into  the  trap  of  static  evaluation  of  signs 
of  time  and  the  primitive  division  into  “old”  signs  and  “new”  signs.  He  believes  that 
“frequently what is new very soon becomes obsolete, and what is old appears as new”, so 
these two dimensions of time cannot be compared to each other, since “what is old and what 
is new become completely relative”11.

He  goes  not  to  explain  the  cultural  orthodoxy  –  very  often  applied  nowadays, which 
worships  everything  that  is new,  but  on  the  other  hand  simultaneously  views  everything 
that is old as of the highest value. Whereas “(…) neither the restoration nor the revolution 
is  right. There  is no old  thing  that  is good because  it  is old, nor  is  there a novelty  that  is 
good because it is not old (…),” and further on: “(…) No innovation will be able to force 
its way through without opposition. Indeed, it should be said that the lesser the opposition 
encountered by the novelty, the sooner the novelty is able to force its way, the sooner it 
becomes obsolete (…)” (bold type by the author)12.

This  instructive paradox has also been noticed and commented on by Gombrich, who 
was of the opinion that the life of any avantgarde in art was limited to the time necessary 
for  the new ideas and solutions to become widely recognised, accepted and implemented. 

  9 H.G. Gadamer, op. cit., p. 210211.
10 Ibidem, p. 211.
11 Ibidem, p. 213216.
12 Ibidem, p. 217.
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Soon  after  that  they  started  to  be  seen  as  decadent  academism  and  inevitably  subjected 
to criticism of principle from the new avantgarde13.

The  above  reflections  could  be,  I  think,  dedicated  to  all  the  contemporary  arbiters 
elegantiarum of all arts – so popular now with the media, who find it so easy to promote new 
trends, moulding the public opinion to their wishes with the use of PR methods. It should be 
remembered that the evaluations of the existing artistic phenomena are always evaluations 
of the past done exclusively from the perspective of the present, and there is no guarantee 
that the assessment will continue to be considered valid in the future14.

A potential criticism must always take into account – I believe – the legitimate questions 
asked by historians whether we have reached sufficient distance to  the past and are ready 
to start writing its history15.

In the process of their development, societies and their leaders most frequently adopt one 
of the two extreme visions of progress. The first one is based on total negation and rejection 
of  the  past  and  tradition,  embracing  exclusively  the  new  and  avantgarde  solutions  and 
concepts. The other one professes the conviction that historic heritage is an inalienable value, 
necessary for creation of new values, and that the past may serve the future, as was believed 
by Izabella Czartoryska, who was acting for the purpose of preserving the national identity, 
or maybe even that the past may and should become a structural value in the future16. It is 
worth noting that the latter vision does not exclude the right to experimentation, searching 
for  novelties  or  promoting  innovativeness  in  form  or  content,  but  it  is  fundamentally 
conditioned by “(…) an accurate diagnosis and prognoses  (…),” on which depends “(…) 
the  future of  our field  (…)  [heritage  conservation],  (…) which  at  the present  stage of  its 
interdisciplinary development we more and more often tend to call heritology (…)”17.

A. Tomaszewski explicitly indicates here that “(…) depending on how the present and 
the  next  generations will  perceive  the  cultural  heritage, what  image  of  this  heritage will 
develop in their hearts and minds, to what degree they will feel responsible for it, the public 
opinion  will  be  modelled  in  a  certain  way,  and  the  theory  of  cultural  heritage  research 
and conservation, followed by practice, will have to adjust to it (…)”18.

13 E.H. Gombrich, O Sztuce, Wydawnictwo Arkady, Warsaw 1997.
14 L. Kalinowski, Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuką, Warsaw 1974. Dvorak pointed out to 
the relative character of the categories of evaluation and the changeability of the evaluation criteria 
applied to a work of art in the time perspective. See also: the text of the Kraków Charter 2000 (Kar-
ta Krakowska 2000),  [in:] Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Dziedzictwo kulturowe 
fundamentem rozwoju cywilizacji, CUT Press, IHAiKZ, Kraków 2001.

15 The problem has been discussed in numerous publications by  inter alia J. Topolski, P. Biegański, 
M. Ragon.

16 P. Gazzola, The Past in the Future, published by International Centre for the Study of Conservation 
of Cultural Property, Rome 1969.

17 A. Tomaszewski, Człowiek i zabytek – relacje na przestrzeni historii,  [in:] Andrzej Tomaszewski: 
Ku nowej filozofii dziedzictwa,  selected  and  edited by Ewa Święcka, MCK Press, Kraków 2012, 
p. 139140.

18 Ibidem, p. 140.
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However,  the  question we  need  to  ask  at  this  point  is whether we  are  able  to model 
our society in the spirit of the Platonic concept of the state and society capable of finding 
the  equilibrium  between  conservationist fundamentalism and orthodox creation19 and to 
develop a  subjective mechanism of perceiving  this  image. Are we able  to build a  system 
of  education  promoting  our  historic  heritage  and  its  interpretation  independent  from 
conformist  and  opportunistic  dodging  of  obstacles  and  barriers  emerging  between  the 
architectural heritage and the contemporary world?

Pragnę  niniejszym  podziękować  za  zaproszenie  do  udziału  w  niniejszej  konferencji 
i wyrazić zarazem satysfakcję z możliwości dołożenia małej cegiełki z dedykacją dla Prof. 
Stanisława Juchnowicza, czcigodnego Jubilata i postaci szczególnie zasłużonej dla prakty
ki i teorii budowy miasta. Tu szczególnie chciałbym zaakcentować rozprawę habilitacyjną 
Stanisława Juchnowicza „Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre 
problemy ich struktury funkcjonalno przestrzennej”, w której Autor znakomicie powiązał 
doświadczenia uzyskane w czasie stypendialnego pobytu w Stanach Zjednoczonych w do
skonaleniu warsztatu naukowego i jego wykorzystania w warunkach rodzimych problemów 
związanych z zarządzaniem przestrzenią miejską w warunkach gospodarki centralistycznej1. 
Ta praca stanowi wciąż niezastąpiony fundament metodologiczny w współczesnych bada
niach nad transformacją centrów miast historycznych.

W tej to właśnie dziedzinie szczególnego znaczenia nabiera właściwe zrozumienie i wy
korzystanie tradycji w kreowaniu dalszego postępu i zrównoważonego rozwoju, która to idea 
stale towarzyszy w pracy twórczej i naukowej Prof. Juchnowicza.

Pozwolę sobie w tym miejscu sięgnąć do polskiego „klasyka” urbanistyki Tadeusza Toł
wińskiego,  który  nie miał  wątpliwości,  że  poszukiwanie  „kształtu miasta  pod  względem 
jego konstrukcji i formy wymaga poznania miasta dawnego z dwu powodów: 1o – Miasto 
europejskie, a w szczególności miasto polskie XX wieku wyrasta na mniejszym lub więk
szym pokładzie miasta dawnego i stanowi dalsze ogniwo w ewolucji tworu urbanistycznego 
epok ubiegłych, 2o – Tylko badanie historyczne sięgające do okresów powstawania miast 
w sposób planowy  i harmonijny prowadzi do wykrycia  tych czynników, które w różnych 
epokach stworzyły miasta niemal doskonałe w swej organizacji urbanistycznej i formie”2.

19  A. Kadłuczka, op. cit.
  1 S.  Juchnowicz, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, Zeszyty Naukowe PK nr 12, seria Architektura nr 15, Wyd. 
PK Kraków 1965.

  2 T. Tołwiński, Urbanistyka, Tom I ‒ Budowa miasta w przeszłości, Wyd. Trzaska, Ewert, Michalski, 
Warszawa 1948.
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Zachęcony  tym  zaleceniem,  chciałbym  zwrócić  uwagę  na  jeden  z  najistotniejszych  – 
jak sądzę – elementów miasta, jakim jest dziś tzw. przestrzeń publiczna, dawniej nazywana 
„rynkiem”. Ten  element  jest  kanwą kompozycji  planu urbanistycznego obecny niezmien
nie na każdym etapie rozwoju społecznego i urbanizacji jemu towarzyszącej. Czy to będzie 
antyczny Milet lub Timgad, słowiański Biskupin, średniowieczne miasto np. Kraków, ide
alne miasto renesansowe Palma Nova i jej rodzima zamojska edycja, czy też współczesne 
pionierskie rozwiązania w rodzaju Chandigar, Brasilia Costy  i Niemeyera, nie wyłączając 
nowohuckiego „pentagramu” Juchnowicza.

Rynek był i jest specyficzną formą funkcjonalnoprzestrzenną miasta – przestrzenią spo-
łeczną – w której kumulują się różne rodzaje aktywności jednostki i zbiorowości: celebracje 
religijnopolitycznoobyczajowe, działalność gospodarcza  i  formy komunikacji społecznej 
w obszarach administracyjnym, sądowniczoegzekucyjnym, naukowym i artystycznym. Ry
nek jest jak widać specyficzną przestrzenią społeczną, w której sacrum przenika się z pro-
fanum3.

Przedstawiona  tu w wielkim  skrócie,  a  zarazem uproszczeniu  historyczna  ikonografia 
przestrzeni  społecznej wyraźnie  ukazuje  człowieka  jako  jednostkę  lub  zbiorowość w  sta
nie  permanentnej  kolektywnej  kreacji  obrazu miasta  i  równoczesnej  jego  indywidualnej 
i różnorodnej percepcji4, który u Aldo Rossiego definiowany jest jako złożona z artefaktów 
architektura miasta5. Tak  postrzegana  architektura miasta,  podlegając  stałej  ewolucji,  jest 
zarazem trwającą niezmiennie w czasoprzestrzeni i stanowi potwierdzenie „teorii ciągłości” 
Marcela Poete, dla którego trwałość miasta wynikała z trwałości jego budowli – fizycznie 
istniejących bytów ‒ znaków przeszłości6, stałej topografii i kontynuacji zasady jego rozpla
nowania.

Aldo Rossi  sam będąc  szczególnie kreatywnym architektem pozostawał  jednak w dy
stansie do „klasycznych” modernistów i sformułował tezę, że to „funkcja podąża za formą”. 
Ta teza jest dziś fundamentalnym paradygmatem w nowocześnie rozumianej teorii ochrony 
dziedzictwa architektonicznego, przyjmującej że to właśnie forma architektoniczna, fizycz
nie  istniejąca  lub  modelowana  w  naukowym  procesie  rekonstrukcji  historycznej  rzeczy
wistości7, wyznacza granice kreacji w skali urbanistycznej lub modernizacji w skali archi
tektonicznej.

Parę lat temu miałem okazję przedstawić na Konferencji „Między ortodoksją a kreacją. 
Dialog  konserwatorskoarchitektoniczny”, która  odbyła  się  w  Muzeum  Etnograficznym 
w Warszawie w  dniach  20‒21  października  2010  referat  pt.  „Konserwatorski  fundamen

3  A. Kadłuczka, Przestrzeń publiczna w historycznym mieście, a ochrona pamięci, tradycji i tożsa-
mości miejsca, Czasopismo Techniczne z. 9A/2006, Wyd. Politechniki Krakowskiej.

4  K. Lynch, Obraz miasta (The Image of the City), Wyd. Archivolta, 2011.
5  A. Rossi, The Architecture of the City, Oppositions Books.
6  H. G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  2008,  por. 
także: Czytanie i interpretacja znaków przeszłości, czyli: dlaczego, co i jak mamy chronić? (prelimi-
naria), [w:] Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Karta Krakowska 2000 – 10 lat później, 
praca zbiorowa pod red. naukową A. Kadłuczki, Monografia nr 400, seria Architektura, Wyd. PK 
Kraków 2011.

7  J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, 1983.
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talizm  a  ortodoksyjna  kreacja.  Z  doświadczeń  w  realizacji  podziemnej  ekspozycji  Ryn
ku Krakowskiego”8. Tezą tego wystąpienia było przekonanie, że każda kreacja w kontekście 
miasta historycznego jest kreacją ortodoksyjną.

Przypomnę,  że: w  języku greckim orthos  znaczy  słuszny,  a doxa  – mniemanie,  przez 
Sokratesa  i Platona ortodoksja uważana była za domenę wiary, zaś współcześnie oznacza 
ścisłe przestrzeganie określonego kodeksu zasad, także zasad definiowanych na rzecz ochro
ny dziedzictwa kulturowego.

Kreacja  artystyczna  realizowana  przez  konkretnego  twórcę  lub  grupę  twórczą  ujaw
nia  się  jako dwoista projekcja  idei  tak w warstwie fizycznej,  formalnej,  jak  i w warstwie 
duchowej, znaczeniowej. W tym przypadku fizyczna kreacja powstaje jako efekt zamysłu, 
ten zaś zawsze jest ograniczony regułami o charakterze typowo ortodoksyjnym, tj. wg ściśle 
kreślonych  poglądów  artystycznych,  uwarunkowań  technicznych,  oczekiwań  społecznych 
i zasad formalnoprawnych. Jest on zawsze modyfikowany w trakcie realizacji wskutek róż
norodnych okoliczności i czynników. Można powiedzieć, że taka kreacja, dotycząca zwłasz
cza utworu architektonicznego jest zawsze obarczona elementem ortodoksji.

Jeśli jednak przyjmiemy założenie, że istnieje w jakimś sensie dychotomiczny stosunek 
między ortodoksją a kreacją, to obszarem sporu jest tu przede wszystkim rozumienie czasu, 
dynamizmu  jego upływu,  oraz  interpretacja przeszłości,  zwłaszcza w kwestii właściwego 
odczytania  pozostawionych  przez  czas  znaków. Tu może  pojawić  się  istotna wątpliwość, 
czy rzetelne, poprawne odczytanie tych znaków jest możliwe przy użyciu narzędzi ortodok
syjnych? Przekonuje nas o tym Gadamer, że nie, absolutnie nie!9.

Gadamer, ten wielki współczesny filozof i interpretator „języka przeszłości” jest w pełni 
świadomy  i pozostaje w głębokiej pokorze do zagadki czasu. Wg Gadamera „Gdy w na
szej świadomości doświadczamy zagadki czasu, ogarnia nas niepewność i skrajny niepokój. 
Opuszczają nas stałe wyznaczniki naszej orientacji w świecie: liczba i idea, słowo i rozum”10. 
To wyraźna przestroga przed ortodoksyjną interpretacją czasu.

Gadamer widzi  jasno   niebezpieczeństwo pułapki statycznego wartościowania znaków 
czasu i prymitywnego podziału na znaki „stare” i znaki „nowe”. Uważa bowiem, że „czę
stokroć to co nowe bardzo szybko staje się przestarzałe, a to co stare jawi się jako nowe”, 
a zatem oba te wymiary czasu nie mogą być ze sobą porównywalne, skoro „to co stare i to 
co nowe całkowicie się relatywizują”11.

Dalej wyjaśnia  on  tak  często  stosowaną współcześnie  ortodoksję  kulturową  polegają
cą na  równoczesnej  apoteozie wszystkiego co  jest  „nowe”,  ale  także z drugiej  strony po
strzeganie każdego „starego” jako najwyższej wartości. Tymczasem „…Słuszności nie ma 
ani  restauracja,  ani  rewolucja. Nie  istnieje  stare,  które  jest  dobre ponieważ  jest  stare,  ani 
nowość, która jest dobra, gdyż nie jest stara…” i dalej „…Żadna innowacja nie przebije się 

  8 A.  Kadłuczka, Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku 
Krakowskiego. Orthodox creation of architectonic space in the Underground Museum of the Market 
Square in Krakow, [w:] Wiadomości Konserwatorskie, nr 28/2010.

  9 H.G. Gadamer, op. cit. s. 210211.
10  Ibidem, s. 211.
11 Ibidem, s. 213216.
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bez oporu. W istocie trzeba powiedzieć, im mniejszy jest opór, na który napotyka nowość, 
im szybciej nowość się przebija, tym szybciej staje się przestarzała…” (podkr. autora)12.

Ten pouczający paradoks został także dostrzeżony i spuentowany przez Gombricha, któ
ry  żywot  awangardy w  sztuce widział  jako ograniczony do  czasu, w którym nowe myśli 
i rozwiązania znajdywały coraz szersze uznanie i powszechne zastosowanie, ale które w koń
cu postrzegano jako dekadencki akademizm, stający się nieuchronnie przedmiotem pryncy
pialnej krytyki przez nową awangardę13.

Powyższe  uwagi warto  dedykować współczesnym, medialnie wziętym  „arbitrom  ele
gantiarum” wszelkiej sztuki, tak łatwo lansujących i gruntujących metodami PR opinię pu
bliczną. Wszelkie  bowiem oceny  zaistniałych  zjawisk  artystycznych  są  oceną  przeszłości 
wyłącznie z pozycji  teraźniejszości  i bez pewności o utrzymaniu aktualności  takiej oceny 
w przyszłości14.

Krytyka musi uwzględniać – jak sądzę ‒ zawsze uprawomocnione pytania stawiane przez 
historyków,  czy  dystans  do  przeszłości  jest wystarczający  do  rozpoczęcia  pisania  historii 
o niej?15.

W procesie rozwojowym społeczeństwa ich liderzy przyjmują najczęściej dwie skrajne 
wizje postępu. Pierwsza z nich opiera się na totalnej negacji i odrzuceniu przeszłości oraz 
tradycji, sięgając wyłącznie po nowe, awangardowe rozwiązania i koncepcje. Druga zaś ba
zuje na przekonaniu, że dziedzictwo historyczne jest wartością niezbywalną i niezbędną w 
kreowaniu nowych wartości, że przeszłość może służyć przyszłości, tak jak to rozumiała Iza
bella Czartoryska, działając na rzecz podtrzymania narodowej tożsamości, a nawet, że prze
szłość może i powinna stać się strukturalną wartością w przyszłości16. Warto zwrócić uwagę, 
że ta druga wizja bynajmniej nie podważa prawa do eksperymentu, poszukiwania nowości 
i promocji nowatorstwa w przekazie treści lub formy, ale jest zasadniczo uwarunkowana „… 
od trafnej diagnozy i prognoz … od czego zależy … przyszłość naszej dziedziny … (ochrony 
dziedzictwa) … którą na obecnym etapie  jej  interdyscyplinarnego  rozwoju coraz częściej 
nazywamy heritology …”17.

A. Tomaszewski wskazuje  tu wyraźnie,  że  „…  zależnie  bowiem  od  tego,  jak  obecne 
pokolenie i następne percypować będą dobra kultury, jaki obraz ‘image’ tych dóbr powsta
nie  w  ich  głowach  i  sercach,  w  jakim  stopniu  będą  się  czuli  za  nie  odpowiedzialni,  tak 

12 Ibidem, s. 217.
13 E.H. Gombrich, O Sztuce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997.
14 L. Kalinowski, Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974. Dvorak wskazywał 
na relatywizm kategorii wartościujących i zmienność kryteriów oceny dzieła sztuki w perspektywie 
czasu, por. także tekst Karty Krakowskiej 2000, [w:] Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska 
„Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji”, Wydawnictwo PK, IHAiKZ, Kraków 
2001.

15 Problem ten poruszają w licznych publikacjach m.in. J. Topolski, P. Biegański, M. Ragon.
16 P. Gazzola, The Past in the Future, Wyd.  International Centre  for  the  Study  of Conservation  of  
Cultural Property, Roma 1969.

17 A. Tomaszewski, Człowiek i zabytek – relacje na przestrzeni historii, [w:] „Andrzej Tomaszewski: 
Ku nowej filozofii dziedzictwa”, wybrała  i opracowała Ewa Święcka Wyd. MCK, Kraków 2012, 
s. 139140.
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ukształtuje się opinia publiczna do której będzie musiała się ustosunkować teoria, a za nią 
praktyka badań i ochrony dziedzictwa kulturowego …”18.

Ale pytanie,  jakie musimy  tu postawić dotyczy naszej  zdolności do wychowania  spo
łeczeństwa w  duchu  platońskiej  koncepcji  państwa  i  społeczeństwa  znajdującego  równo
wagę  pomiędzy  „konserwatorskim  fundamentalizmem  a  ortodoksyjną  kreacją”19  i  stwo
rzenia  subiektywnego  mechanizmu  percypowania  owego  ‘image’,  oraz  budowy  systemu 
edukacji na  rzecz dziedzictwa historycznego  i  jego  interpretacji niezależnej od konformi
stycznooportunistycznego omijania progów i barier pojawiających się pomiędzy dziedzic
twem architektonicznym i światem współczesnym.

18 Ibidem, s. 140.
19 A. Kadłuczka, op. cit.

Ill.  1.  Market  square  as  a  city  central public  space  in different historic periods; Timgad –  top  left, 
Biskupin – top right, Palma Nova – bottom left and Brasilia – bottom right, respectively

Il.  1.  Rynek  jako  centralna  przestrzeń  publiczna  w  miastach  w  różnych  epokach  historycznych, 
kolejno: Timgad, Biskupin, Palma Nova, Brasilia
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Ill.  2.  The market square as a central public space playing the sacred and the profane roles: The Main 
Market Square in Kraków during a mass celebrated by John Paul II and Piazza della Signoria 
in Florence as the place where Savonarola was burnt at the stake

Il.  2.  Rynek  jako  centralna  przestrzeń  publiczna  pełniąca  rolę  sacrum i profanum:  Rynek Główny 
w Krakowie podczas mszy celebrowanej przez Jana Pawła II i Piazza della Signoria we Florencji 
jako miejsce spalenia na stosie Savanaroli

Ill.  3.  “(…) the sooner a novelty is able to force its way through, the sooner it becomes obsolete (…)” 
(Gombrich)

Il.  3.  „… im szybciej nowość się przebija, tym szybciej staje się przestarzała…” (Gombrich)
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A b s t r a c t
In the center of civilization is the city. This justifies the raise of questions: Why is the city? Why it arose 
and why else is it? Today we can say that the civilization it is the city. Consider, what the city once was, 
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S t r e s z c z e n i e
W samym centrum cywilizacji  jest miasto. Uzasadnia  to postawienie pytań: Dlaczego jest miasto? Dla
czego ono powstało i dlaczego jeszcze jest? Współcześnie można powiedzieć, że cywilizacja to miasto. 
Przypatrzmy się , czym miasto niegdyś było, a to pomoże sklasyfikować obecny stan miasta i zastanowić 
się nad  tym,  jaka  jest przed nim przyszłość. Proponuje się  spojrzenie na miasto w sposób dynamiczny, 
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At  the  time  I was  born,  i.e.  in  1930,  there were  2,800,000,000  people  inhabiting  the 
world. The year prof. Juchnowicz was born, there were probably 2,500,000,000. At present 
the number has grown to 7,000,000,000. Now the question is whether within the lifetime of 
the next generation the number of us will have risen to 11,000,000,000 or 12,000,000,000. 
Will the growth progress at the same pace as it is now? Demographic prognoses vary, e.g. 
the above numbers may be found in the forecasts for 2050. In consequence, our civilisation 
and  at  the  same  time  the  city  are  faced with  a  difficult  task,  and  it  keeps  accumulating. 
In a certain dimension we could invoke here the mechanisms of the queuing theory or the 
mass  service  theory,  because  in  this  case  one  translates  into  the  other,  and  it would  take 
the form of an increasingly steep upward curve. The crisis is coming in slippers, we cannot 
hear it as it approaches, we can only feel it when it is already here.

Two new persons  join  the overall population of city dwellers every second. After one 
hour  a new  town of 7200  residents will  have been created. Of  course,  no new  town will 
emerge  ‘physically’,  these  new  residents  will  be  “squeezed”  into  the  already  existing 
structure. So if we make some simple calculations and multiply the number of new residents 
by the area necessary for their functioning, taking the average value of 200 m2/person into 
account, by the end of the first half of our century we will have obtained an impressive area 
equal in size to France or Ukraine. It raises questions about the essence of the city and its 
future.

Looking for the answer, we must first diagnose what is happening to cities now. A new 
light  is  thrown upon  this problem by  some  information coming  from a  less  than obvious 
source, namely from the book Dlaczego jesteśmy (original title: The Reason Why)1. The book 
is  particularly  interesting  in  the  context  of  the now popular  opinion  that  the  existence of 
civilisations  similar  to  ours  is  statistically  probable,  and  they  could  be  found  somewhere 
on some planets identical with our solar system scattered in similar galaxies in the infinite 
universe. The  book, written  by  an  astrophysicist  of  an  established  reputation,  proves  the 
fallacy  of  such  reasoning. Not  at  the  level  of  biology,  but  of  the  possibility  of  repeating 
a  civilisation  such as ours. Accepting  this  fact  allows us  to go back  to  the origins of our 
civilisation,  i.e.  to  the  realisation  of  its  truly  unique  character. And  thus  the  city will  be 
given a special status, since urban planners are dealing with something that is unique in the 
scale of  the universe. The uniqueness may be understood  in  two ways: as a potential and 
as a threat. Once we understand what is happening to the city, we will have the answer to 
the main question and the title of the book: Dlaczego jesteśmy? (The Reason Why).

The  city  lies  at  the  core  of  civilisation.  Perhaps  it  justifies  posing  the  question: Why 
is  there  a  city  at  all? Why  it  has  emerged  and why  it  still  continues  to  exist.  In  the  old 
days,  the  relation  between  the  city  and  civilisation was  that  cities were  dispersed  germs 
of  civilisation  progress.  Today  we  could  actually  quote  the  British  monarch  of  the  16th 
century:  ‘soon,  London  will  be  all  England’. At  present,  it  could  be  said  with  no  trace 
of  exaggeration  that  civilisation  is  the  city.  Let  us  then  look  at what  the  city  used  to  be 
in the past, and this will help us diagnose the present state of the city and think about what 
future lies ahead of it. Rejecting the images and definitions of the city which are frequently 

1  Gribbin J., Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi (orignal title: The Reason Why. The 
Miracle of Life on Earth), Prószyński i Ska, 2011.
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almost contradictory to each other, I suggest looking at the city as a dynamically changing 
phenomenon  and  set  it  against  the  background  of  our  civilisation  development. We  can 
distinguish four stages in this process – overlapping and nonsynchronised:
–  Stage I – complete dependency on the offer of the natural environment. It results in a large 

variety and individual character of solutions;
–  Stage II – occurs when humans are able to make themselves in a certain way independent 

from the environment. They tend to cling to the technological level they have managed 
to achieve; after all, is the structure of ancient pots very different from the ones we use 
in our daily lives today?;

–  Stage III – comes when humans want to diversify their solutions, not as dictated by random 
offers, but because of other reasons. It is the stage of secondary individualisation;

–  Stage  IV  –  occurs  when  we  are  faced  with  quantitative  stress,  i.e.  when  we  have  to 
produce,  obtain  or  deliver  a  large  amount  of  a  given material.  In  such  a  situation we 
switch  to  serial  uniformisation  and  standardisation,  referring  to  whole  series  and  not 
to individual solutions.
Alternatively,  we  could  put  it  in  the  following  way:  (I)  eat it yourself,  the  stage 

characterises  a  gatherer,  a  hunter  and  maybe  the  man  at  the  pastoral  stage  of  culture 
development; (II) make it for yourself – the stage in which some manufacture and production 
of objects is possible, and so is construction of more or less complex buildings; (III) make 
it for somebody else, when new requirements occur which must be met by the manufacture, 
and competition begins. The last stage (IV) make if for everybody, i.e. for anyone, and make 
it with someone. The author is of the opinion that the civilisation at present is stuck at this 
last stage. If we try to define the fifth stage, we will find it difficult to formulate the question 
we should ask – maybe the hypothetical and slightly illnatured one: what will they make of 
you? The first stage corresponds to nomadic culture, the second one is the village, the third 
one is already the city and the related development of crafts, the fourth one involves great 
agglomerations, industrialisation and the shift towards globalisation. It could be said that the 
first cities emerged sometime in the transition period between the first and the second stage, 
i.e. in consequence of the changes entailed by do it yourself for yourself. This is how the first 
cities emerged in the valleys of the Indus, the Yellow River, the Tigris and Euphrates or the 
Nile. They were treated like machines,  in  the same way as a cart or another object useful 
to man would be. Such citiesmachines continued to exist for a long time, especially in the 
Far East. This is why there have been attempts to design the city from scratch all the way 
down to the last detail as a machine, to create various subsystems and circuits which would 
influence one another  and maintain  some  rhythm of operation. Nevertheless,  a  somewhat 
different  type has developed out of  it – the city as an organism, imitating living creatures 
rather faithfully, not in the sense of organic mode of operation, but in the sense of spontaneity. 
It has been in a way forced in the course of events by the manner of satisfying needs and 
the  necessity  of  taking  into  account  the  increasingly  more  complex  systems  striving  to 
achieve equilibrium. In the theory of living systems, the set of the most important features 
distinguishing a living system from any other is as follows: separation from the environment 
(skin or shell), a decisionmaking centre (brain, central nervous system) and the ability to 
multiply. I am of the opinion that for a long time the city did fulfil the above criteria. The skin 
is easily perceptible – these were defence walls and embankments. There has always been 



44

some system of managing the city and, surprisingly, cities were able to multiply. An example 
would be the colonies of the Greek poleis or Kazimierz in Kraków. Another question arises 
at this point: is the city still a living organism now?

The  skin  has  been  gone  for  a  long  time,  it  disappeared  approx.  200  years  ago. 
The problem with the brain is more complicated – is it not more important for the city now 
what  international  institutions  and  organisations  elsewhere  decide? Looking  for  a  simile, 
I could say that the city of today is a little like a Christmas tree. It is like an organism for 
which  it  is  not  quite  clear whether  it  is  still  alive  or  already  dead. Different  decorations 
may be hung on the Christmas tree, which is what municipal investors –so much desired at 
present – do. If the tree is in a pot, it may exist like that for a long time and chances are that 
it will survive. Yet, I think that today we need to redefine the concept of the city and see it 
more as tissue of one huge organism, because our civilisation has spread all over the whole 
world and now is the only civilisation that counts. It does not need any divisions apart from 
administrative management of its different parts. I am well aware that my point of view may 
not yet be shared by many. If we embark on a project of revitalisation or restoration, we need 
to stop and think: perhaps what we are doing is like inviting a beautician and a hairdresser 
to treat a patient suffering from a very serious disease, or maybe we are doing what we can 
afford in order to ensure the adequate level of satisfying certain needs. Nevertheless, it should 
be done in one substance, which should be considered tissue of one great organism of our 
civilisation. An argument for adopting this perspective may be found in the Zipf’s law. Such 
broader perspective should be adopted  in order  to  take a new approach  in  thinking about 
the future of the city.

W momencie moich narodzin, czyli w 1930 roku na świecie było 2 800 000 000 miesz
kańców. Zapewne 2 500 000 000 kiedy urodził się prof. Juchnowicz. Obecnie liczba ta wy
nosi 7 000 000 000. Pytanie brzmi czy za okres życia następnego człowieka będzie nas już 
11 000 000 000 czy 12 000 000 000? Czy przyrost będzie się odbywał takim samym tem
pem? Prognozy demograficzne są różne, np. na rok 2050 można znaleźć wartości  takiego 
rzędu. W związku z  tym przed naszą cywilizacją, a zarazem miastem stoi  trudne zadanie, 
które ma  charakter  zadania  spiętrzającego  się. W pewnym wymiarze można  się  odwołać 
tutaj do mechanizmów teorii kolejek czy teorii masowej obsługi, bo w tym przypadku da się 
jedno na drugie przetłumaczyć, a tam ma to charakter coraz bardziej gwałtownie rosnącej 
krzywej. Kryzys przychodzi w pantoflach. Po cichu, nie słychać go jak się zbliża, a czujemy 
go dopiero jak jest.

Co 1 sekundę przybywa 2 mieszkańców miast. Po jednej godzinie przybędzie miastecz
ko liczące ok. 7200 mieszkańców. Oczywiście nie pojawi się „fizycznie” nowe miasto, po
nieważ  tych mieszkańców „upcha”  się w  istniejącą  już  strukturę.  Jeśliby więc  przeliczyć 
liczbę nowych mieszkańców na potrzebną do ich funkcjonowania powierzchnię,  licząc ze 
średnią wielkością 200 m2/os., to do połowy bieżącego stulecia uzyskać można imponujący 
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obszar wielkością równoważny powierzchni Francji czy Ukrainy. Nasuwa to pytanie o istotę 
miasta i jego przyszłość.

Szukając odpowiedzi  należy  rozpocząć od  zdiagnozowania  tego  co obecnie dzieje  się 
z miastami. Nowe światło na  to zagadnienie rzucają  informacje płynące z dosyć nieoczy
wistego kierunku, mianowicie z książki „Dlaczego jesteśmy”1. Ta pozycja jest szczególnie 
interesująca w kontekście popularnego obecnie poglądu o statystycznie prawdopodobnym 
istnieniu cywilizacji analogicznych do naszej własnej, występujących gdzieś na planetach 
bliźniaczych do naszego układu słonecznego, rozsianych w podobnych galaktykach pośród 
nieskończonego wszechświata. Książka ta, która napisana została przez astrofizyka o uzna
nej reputacji dowodzi błędności takiego wnioskowania. Nie na poziomie biologicznym, lecz 
możliwości powtórzenia cywilizacji  takiej  jak nasza. Przyjęcie  tego faktu pozwala wrócić 
do początków naszej  cywilizacji,  czyli uświadomienia  sobie  faktu, o unikatowości naszej 
cywilizacji. Dzięki  temu miasto  jest postawione w wyjątkowej pozycji, ponieważ urbani
ści zajmują się tym co jest wyjątkowe w skali wszechświata. Świadomość tej unikatowości 
może być rozumiana dwojako: jako szansa oraz jako zagrożenie. Jeżeli zrozumiemy co dzie
je się z miastem, to będziemy mieli odpowiedź na główne pytanie, a zarazem tytuł książki: 
„Dlaczego jesteśmy?”.

W samym centrum cywilizacji jest miasto. I może uzasadnia to postawienie pytania: dla
czego jest miasto? Dlaczego ono powstało i dlaczego jeszcze jest. Niegdyś związek miasta 
z  cywilizacją  polegał  na  tym,  że miasta  były  rozproszonym  zalążkiem postępu  cywiliza
cyjnego. Dzisiaj właściwie można zacytować za XVI brytyjskim monarchą: niedługo cała 
Anglia  to będzie Londyn. Współcześnie można powiedzieć z  czystym sumieniem,  że  cy
wilizacja to miasto. W takim razie przypatrzmy się czym miasto niegdyś było, a to pomoże 
sklasyfikować obecny stan miasta i zastanowić się nad tym jaka jest przed nim przyszłość. 
Porzucając  obraz  i  definicje miasta,  które  często  są  prawie  sprzeczne  ze  sobą,  proponuję 
spojrzenie na miasto w sposób dynamiczny na tle rozwoju cywilizacji. W tym procesie moż
na zobaczyć nakładające się i nieidące jednym rytmem cztery fazy:
–  Faza I – całkowita zależność od ofert środowiska naturalnego. Sprowadza się to do duże

go zróżnicowania i indywidualizacji rozwiązań; 
–  Faza II – nastaje w momencie, kiedy człowiek potrafi się od środowiska w pewien sposób 

uniezależnić. Wtedy zachodzi kurczowe trzymanie się raz osiągniętego progu technolo
gicznego, bo czy daleko odbiega konstrukcja antycznych garnków od tych, którymi posłu
gujemy się dzisiaj na co dzień?;

–  Faza  III  –  przychodzi,  kiedy  człowiek  chce  różnicować  swoje  rozwiązania  już  nie 
na  skutek  dyktatu  przypadkowych  ofert,  ale  z  innych  powodów.  Jest  to  faza  wtórnej 
indywidualizacji;

–  Faza  IV  –  pojawia  się  w  momencie,  kiedy  stoimy  przed  stresem  ilościowym.  Kiedy 
w krótkim czasie trzeba wyprodukować, załatwić lub udostępnić dużą ilość danego mate
riału. Następuje wtedy przejście na uniformizację i standaryzację seryjną, ponieważ moż
liwość wyboru dotyczy całych serii, a nie poszczególnych rozwiązań.
Alternatywnie można to ująć w następujący sposób: (I) zjedz to sam, faza charakteryzuje 

zbieracza, myśliwego i może człowieka w kulturze pasterskiej; (II) zrób to sam dla siebie to 

1  Grebbin J., Dlaczego jesteśmy. Cud powstania życia na Ziemi, Prószyński i Ska, 2011.
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etap, na którym możliwa jest wytwórczość i wyrób przedmiotów oraz budowanie mniej lub 
bardziej skomplikowanych budynków; (III) zrób to dla kogoś, gdy do wytwarzania dochodzą 
dodatkowe wymagania oraz konkurencja. Ostatnia  faza  (IV) zrób to dla wszystkich, czyli 
dla kogokolwiek i zrób to z kimś. Jestem zdania, że obecnie cywilizacja tkwi w tej ostatniej 
fazie. Hipotetyczna i nieco złośliwa próba zarysowania piątej fazy sprawia, że właściwie nie 
wiadomo o co pytać – może o to, co z Tobą zrobią? Pierwsza faza odpowiada koczownictwu, 
druga to wieś, trzecia to już miasto i związany z nim rozwój rzemiosła, czwarta to wielkie 
aglomeracje, uprzemysłowienie i podążanie w stronę globalizacji. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że pierwsze miasta pojawiają się na przełomie drugiej i trzeciej fazy, czyli pod 
wpływem zmian zrób to sam dla siebie. W ten sposób powstają pierwsze miasta w dolinie 
Indusu, Żółtej Rzeki, Tygrysa  i Eufratu czy Nilu. Są one  traktowane  jak maszyny, w  taki 
sposób jak się robi wóz czy inny użyteczny dla człowieka przedmiot. Takie miasta maszyny 
trwały długo, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie. To dlatego pojawiały się zakusy, żeby mia
sto zaprojektować od początku do końca jako urządzenie. Żeby zrobić tam różne podsystemy 
i układy, które wzajemnie na siebie działają i utrzymują się w jakimś rytmie działania. Ale 
z tego rozwinął się inny typ – miasto organizm, który dosyć wiernie naśladuje istoty żywe. 
Nie w sensie organicznego kształtu, tylko w sensie spontanicznym. Zostało to przez bieg wy
padków niejako wymuszone przez sposób zaspokajania potrzeb i liczenia się z coraz bardziej 
skomplikowanymi układami dążącymi do stanu równowagi. W teorii systemów żywych ta
kim zestawem najważniejszych odróżniających system żywy od innego systemu cech  jest: 
odgrodzenie się od otoczenia (skóra lub skorupa), ośrodek decyzyjny (mózg, centralny układ 
nerwowy) i możliwość rozmnażania się. Jestem zdania, że miasto przez długi czas spełniało 
te warunki. Skóra jest bardzo wyraźna – to mury obronne i wały. Jest również system zarzą
dzania miastem. Miasta potrafią się, co nieoczekiwane, rozmnażać. Przykładem są kolonie 
greckich  polis  lub  krakowski Kazimierz. Tutaj  pojawia  się  kolejne  pytanie:  czy  taki  stan 
występuje  w dalszym ciągu?

Skóra zniknęła już dawno bo ok. 200 lat temu. Sprawa z mózgiem jest bardziej skompli
kowana – czy dzisiaj dla miasta nie znaczy więcej to co postanowią instytucje i organizacje 
międzynarodowe gdzieś indziej? Szukając porównania, można napisać, że dzisiejsze miasto 
działa trochę jak choinka. To jest taki organizm po którym nie wiadomo czy jeszcze żywy 
czy już martwy. Na tej choince można wieszać różne ozdóbki, jak też postępują, tak obecnie 
poszukiwani, miejscy inwestorzy. Jeżeli choinka jest w donicy to może długo egzystować 
i prawdopodobnie przeżyje. Jednak wydaje mi się, że dzisiaj trzeba przedefiniować miasto 
jako tkankę, która jest tkanką jednego wielkiego organizmu, ponieważ stało się tak, że nasza 
cywilizacja rozlała się już na cały świat i jest jedyną cywilizacją, która się liczy i nie potrze
buje już podziałów oprócz administracyjnego zarządzania na różne części. Biorę pod uwagę 
fakt, że powyższe stanowisko może być  jeszcze odosobnione.  Jeżeli  robimy rewitalizacje 
czy rewaloryzacje, to należy się zastanowić czy zaprosiliśmy kosmetyczkę i fryzjera do pa
cjenta złożonego bardzo ciężką chorobą, czy też to jest  to na co możemy sobie pozwolić, 
żeby zapewnić odpowiedni poziom zaspokajania określonych potrzeb, ale robiony już w jed
nej substancji, która powinna być rozważana jako tkanka jednego wielkiego organizmu, jaki 
stanowi nasza cywilizacja. Argument przemawiający za taką optyką można znaleźć w prawie 
Zipfa. Z takim szerszym spojrzeniem należy się w nowy sposób ustosunkować do rozwa
żań nad przyszłością miasta.
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1. Introduction

The beginnings of the ecocity concept, which has now become a doctrine for creating 
new urban settlements, may be  found  in several  trends of  the past. Some people  look for 
its  origins  in  Ebenezer  Howard’s  concept  of  garden  city,1  in  which  he  tried  to  combine 
the positive aspects of country  life with  the benefits of  living  in  the city. The component 
of  particular  importance  for  the  ecocity  concept  to  be  found  in  his  ideas was  the  strive 
to ensure better  living conditions  for  the  inhabitants of garden cities  than  the ones  in  the 
traditional cities of the late 19th and early 20th century by offering them direct contact with 
natural  environment.  Howard  postulated  medium  sized  towns  with  the  population  range 
between  thirtysomething  thousand  up  to  slightly  more  than  sixty  thousand,  in  which 
a  prominent  role  would  be  ascribed  to  numerous  public  green  areas  freely  accessible  to 
residents.

According to others, the concept of ecocity is closely related to the solutions proposed 
by Clarence  Perry2  in  his  neighbourhood  unit model, which  featured  housing  complexes 
inhabited  by  approximately five  thousand  people  –  the  number  derived  from  the  number 
of children going to one school – with common, safe, often green urban enclosures at the 
centre  Such  arrangements  enabled  development  of  stronger  community  bonds  between 
people living in them.

However,  it  is  most  often  agreed  that  the  idea  has  its  roots  in  two  reports  issued  in 
1969–1970  by  the  UN  SecretaryGeneral  UThant.  The  first  report  was  devoted  to  the 
consequences  of  unrestrained  human  activity3 while  the  other  –  published  a  year  later  – 
was an evaluation of  the situation of human settlements  in the world4. Several documents 
that were published subsequently5, also developed under  the auspices of  the UN, directed 
the  attention  of  the  general  public  and  national  governments  towards  the  human  living 
environment.

1  Ebenezer Howard  presented  the final  version  of  his  garden  city  concept  in Garden Cities of To- 
-morrow,  which  was  the  second  edition  of  his  earlier  publication:  To-morrow: A Peaceful Path 
to Real Reform, London Swan Sonennschein & Co. Ltd, Paternoster Square 1902.

2  The concept of “neighbourhood unit” was published in Housing for the Mechanical Age, Russsell 
Sage Foundation, New York 1939.

3  “The Problems of Human Environment”, Resolution no 2390, Session of the UN General Assembly 
of 26th May 1969.

4  Evaluation  of  the  Situation  of Human Settlements  in  the World  – Attention  on  the Environment 
of Human Life:  I do not wish my words to sound excessively dramatic, but I can draw only one 
conclusion from the data I have access to as Secretary-General, namely that the members of the 
United Nations have maybe 10 years left for settling their antiquated feuds and undertaking a common 
worldwide initiative in order to stop the arms race, improve the conditions of human environment, 
eliminate the threat of demographic explosion and give the proper impetus to the efforts aimed at 
progress. If we fail to develop world-scale international cooperation within this time limit, I fear that 
the problems I have mentioned will reach such frightful dimensions that controlling them will no 
longer remain within our powers.

5  Stockholm Declaration Human Environment of 1972; and, finally, Declaration on Human Settlements, 
UN Conference of Habitat in Vancouver in 1976.
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Special attention was focused in the first report on the following issues:
–  lack  of  connection  between  highly  developed  technologies  and  environmental  

requirements,
–  destruction of arable land,
–  haphazard expansion of urbanised areas,
–  shrinking of open spaces,
–  disappearance of many plant and animal life forms,
–  contamination and pollution.

Taking  immediate  action  to  protect  the  environment  of  the  Planet,  the  natural 
environment in particular, has become a challenge in many fields of human life and activity 
for decades.

The undertaken actions – both  the  legislative work and  the progress made  in  the field 
of  urban  design  –  have  led  to  a more  precise  formulation  of  the  ecocity  principles,  and 
technological development has prompted the emergence of various elements which compose 
the technological cities of today, such as:
–  elements of the layout and appearance,
–  types of technological solutions to be used,
–  social condition of the communities living in individual cities.

A number of city types have been distinguished as a result of the above mentioned actions, 
all of which stem from the concept of ecological city, yet the main focus has also been put on 
other features of the settlement model.

Hence,  the  main  ideas  of  the  ecological  city  may  be  easily  found  in  the  latest  city 
designs  as now  they have become  the basic guidelines  for  creation of new cities  and are 
also  present  in  the  designs  for  remodelling  the  existing  ones.  The  applied  technological 
solutions as well as the characteristics of the communities living in individual cities are the 
criteria for classification of the contemporary cities into smart cities, i.e. the ones with smart 
appliances and  technological solutions, and  intelligent cities,  i.e. cities  inhabited by smart 
communities.

In order to present the evolution of the humanfriendly city concept, the article discusses 
the modifications and changes the concept has undergone, starting with the garden city until 
the latest solutions applied in ecocities.

2. Characteristics of a garden city

The  need  to  improve  the  quality  of  urban  spaces  was  first  appreciated  when  the 
hygiene level of urban living became a matter of concern. The issues were closely related 
and  together  led  to  the  emergence of  the  socalled modern  city  concept. City  designs  by 
Ebenezer Howard, Arturo Soria y Mata or Tony Garnier greatly contributed to the process. 
These urban models – developed in the late 19th and early 20th century – are to a great extent 
still valid today and their elements may be found in the most modern designs of contemporary 
cities.
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Among the garden cities6 created in the first half of the 20th century which also feature 
some  elements  of  the  ecocity  concept,  first  of  all  we  should mention  the  first  practical 
implementations  of  the  garden  city  ideals  in  the  area  of London,  such  as Letchworth7 or 
Welwyn8.

According to Howard, a garden city was not intended to be a single entity, but together 
with other similar garden cities it was to form a network of towns connected by a railway 
line. A settlement with a population of 58,000 people was to be situated in the centre of the 
system, surrounded by smaller units of approximately 32,000 people.  The central unit was 
the biggest city covering the area of approx. 4,800 ha, about 50 km away from its satellite, 
smaller garden towns. It was assumed that the railway connection would make it possible 
to cover the distance between the centre and the peripheral towns in a relatively short time 
whereas the journeys between the satellite units would take a little longer.

The  concept  of  satellite  towns  was  a  guarantee  of  smooth  functioning  of  the  whole 
network  and  it  gave  big  city  dwellers  an  opportunity  to  enjoy  some  rest  in  contact with 
nature. Garden  city was  thus  to  be  a  place  of  residence  and work  but  also  of  recreation 
offered by large green areas9.

The  implementation  of  the  first  plan  of  a  garden  city  by  B.  Parker  and  R.  Unwin 
commenced in 1904. The new housing project had been designed for 35 thousand residents. 
The town was divided into four parts by the railway line running in the westeast direction 
and the valley – perpendicular to it. Each part had its own urban centre, yet without a central 
park.

The  team  of  the  same  authors  designed  a  new  garden  city  the  next  year,  which was 
erected north of Hampstead in the northwest district of London, at the distance of a little 
over 10 km away from the centre of the metropolis. Today, a part of the area is considered 
one of the poshest districts of the city.

Another garden city built in the United Kingdom was Welwyn, erected in 1920, situated 
at the distance of 31 km away from Charing Cross in the centre of London. At the beginning 
of the 21st century its population exceeded 40 thousand. Already in 1920, these two towns 
(Hampstead Suburbs and Welwyn) contributed to the emergence of the scheme of satellite 
settlement units around London, of which the total of 29 were to be created over time.

6  The concept of a garden city as a satellite housing estate/town, characterised by low, loosely arranged 
development and primarily by a considerable proportion of green areas (woods, parks, gardens etc.) 
in the overall area of the town emerged in reaction to the overcrowding of cities and the unhealthy 
living conditions of the urban population.

7  The  first  garden  city  ever  built,  destined  for  35  thousand  inhabitants  and  designed  in  line  with 
Ebenezer Howard’s concept by B. Parker and R. Unwin. The construction works began in 1904.

8  Designed by architects Bruno Taut and Herman Muthesius in 1920 (after: H. Syrkusowa, Społeczne 
cele urbanizacji, Warsaw 1984). In 1910 Taut established his own studio in Berlin and visited England 
to  learn more about  the garden city philosophy and  introduce  it  into  the works of  the Deutscher 
Werkbund, after: Ch. Mengin, Guerre du toit & modernité architecturale. Loger l’employé sous la 
républiqe de Weimar, Paris 2007.

9  Szczepanska M., Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji – dawniej i dziś, 
Research Papers of Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania in Poznań, No. 6/2011, 
Poznań 2011.
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The garden city concept, very attractive in the era after the First World War, was embraced 
in  many  European  countries.  Its  ideas  were  advocated  by  various  social  organisations 
and associations10  as  cheap  and  healthy  cities  for workers. Although  in many  places  the 
idea  was  changed  to  adapt  it  to  the  local  conditions,  tradition  and  economic  situation, 
the main principle of creating a healthy city in a green landscape in the vicinity of a forest 
and  with  a  common  park  area  was  mostly  propagated  by  architects  of  the  leftist  views 
and in the countries where socialist convictions were trendy.

The  greatest  advocates  of Howard’s  ideas  in Germany were Bruno Taut  and Herman 
Muthesius, who were in direct contact with him. The latter was the author of a threevolume 
book Das englische Haus, published in years 1904‒1905.

During the Weimar Republic era numerous projects of this kind were built in Germany, 
initially  as  housing  estates  for  the  working  class,  such  as  e.g.  Marga  –  built  in  years 
1907‒1914  to  the  designs  by Georg  von Mayenburg, Margerethenhöhe  in  Essen  erected 
on the initiative of  the Margarethen Krupp foundation in 19061910,  the famous Hellerau 
near Dresden11  in  1909,  or  estates  built  to  the designs  by Bruno Taut  in Berlin: Berlinen 
Falkenberg in 1912 and the later BerlinBritz (1925) and BerlinZehlendorf (1926‒1932)12. 
Such cities were also erected in the Scandinavian countries, e.g. Enskede – now a district 
of Stockholm, built to the designs by Per Olaf Hallman in 1904. A lot of garden cities were 
also built in France in the 20s of the 20th century, e.g. l’Aqueduc in Arcueil,13 Chemin Vert 
in  Reims14,  or  numerous  settlement  units  around  Paris,  e.g.  Dràncy,  Stains, Asnières  sur 
Seine and others15.

One  of  the  last  garden  cities  built  in  compliance  with  Howard’s  ideas,  though 
modernised, was the city of Milton Keynes, erected in the 70s of the 20th century and destined 
for over 200 thousand inhabitants. The city that emerged was bursting with greenery, with 
buildings hidden behind tree crowns, with the pedestrian and vehicle traffic fully separated16, 
with long cycling lanes and pedestrian routes as well as numerous sports facilities.

10 E.g. the English Garden City Association, Gartenstadt Gesellshaft established in Germany in 1906 
or the French Association des Cités jardins.

11 On the initiative of the factory owner Karl Schmidt, founder of the German Garden City Association. 
It was designed by R. Rimerschmid, H. Tessenow, H. Methesius and B. Paul.

12 After: Mengin Ch., Guerre du toit…, op. cit.
13 Erected  at  the  site  of  the  former Guise  castle  during  1921‒23  to  the  designs  of Maurice Payret 
Dortail, after: www.arcueilhistoire.fr.

14 Built on the site of 45 ha in 1919 to the designs by Marcel Aubertin.
15 Garden  cities  were  built  in  the  Department  of  Seine  during  1912–1950.  Initially,  they  followed 
closely the example of English garden cities, but with time, due to the cost of the land, the proportion 
of  highrise  development  was  increased  while  the  low  singlefamily  development  was  greatly 
reduced, after: Mengin Ch., Guerre du toit…, op. cit.

16 The  creation  of  Milton  Keynes  was  planned  in  the  60s  of  the  20th  century  with  the  objective 
of  relieving  the problem of  overpopulation  in London  and Birmingham. The  city was  located  at 
equal distances from London, Oxford, Leicester and Birmingham and it was to become in its own 
right a centre of significance exceeding the local scale. The city took its name from the village that 
existed in the area, it was officially founded on the 23rd January, 1967.
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The decision taken in the late 60s of the 20th century to create a new city in the UK – 
Milton Keynes17 – stipulated that it was to be based on the garden city concept.  Nevertheless, 
the urban plan differed from the cities implementing the ideals of modernism but founded 
earlier. The size of the settlement unit was different18, the applied principle of space design 
was  of  the  nonhierarchical  character,  which  was  at  variance  with  the  hitherto  applied 
solutions, and also a considerable number of wellknown and distinguished architects were 
invited to participate in the project, which was clearly a strategy to enhance the marketing 
aspect of the whole undertaking19.

In Poland,  the  ideas of  the garden city were first given some practical  implementation 
in  1912,  which  is  when  the  design  competition  for  Ząbki  near Warsaw was  organised20. 
At the beginning of the 20th century or even earlier, Warsaw began to sprout small holiday 
towns around  its perimeter, which generally  followed  the pattern of  the garden city plans 
although not all Howard’s postulates were always implemented21. The same was true about 
bigger satellite  towns of  the capital and of several housing estates created within  the city 
boundaries. The  following projects  should be enumerated here as  the most  representative 
examples: Podkowa Leśna, Zalesie Dolne, Milanówek, Komorów, Śródborów – now a part 
of  Otwock  –  and  parts  of  Stary  (Old)  Żoliborz:  Żoliborz  Oficerski  (Officers’  Żoliborz), 
Żoliborz Dziennikarski (Journalists’ Ż.), Żoliborz Urzędniczy (Civil Servants’ Ż.).

3. Characteristics of an ecological city

During the several decades in which the doctrine of ecofriendly development has been 
the dominant trend, the basic indicators of an ecological city have been complemented with 
additional detailed requirements related to the following issues:
–  ensuring comfortable living conditions for all inhabitants of the city,
–  observing  the  principle  of  using  renewable  energy  sources  to  meet  the  demand  for  

energy,
–  reduction of drinking water consumption, multiple uses of grey water, or even obtaining 

drinking water from filtered rain water or desalinated sea water,

17 The city took its name from the village that existed in the area, it was officially founded on the 23rd 
January, 1967.

18  In 2011  the population of  the city was  slightly below 230  thousand people whereas  the majority 
of other garden cities had been designed for 32 or 64 thousand inhabitants.

19 The  inspiration  for  the  plan  of  the  city was  provided by Melvin M. Webber’s  theoretical works. 
Early phases of the city development include work by celebrated architects, including Sir Richard 
MacCormac,  Lord  Norman  Foster,  Henning  Larsen,  Ralph  Erskine,  John  Winter,  and  Martin 
Richardson.

20 The first  prize  in  this  competition was  awarded  to Tadeusz Tołwiński, who had  just  commenced 
his design practice in Warsaw having returned from Karlsruhe, where he had studied urban design. 
He was  fascinated  by Howard’s  ideas which  he  had  seen  implemented  in  practice  during  a  trip 
to England he made when he was a student.

21 E.g. English garden cities were destined  for  the working class and promoted  the  idea of housing 
cooperatives. Polish variants were based on private ownership.
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–  dominant  position  of  ecological  municipal  public  transport  as  well  as  cycling  and 
pedestrian  traffic,  with  limited  individual  transport,  particularly  with  the  use  of  cars 
powered by internal combustion engines,

–  replacing the functional model of the city with a multifocal arrangement of independent 
enclaves connected by fast and ecofriendly transportation network,

–  maximum  reduction  of  greenhouse  gases  emission  and  other  types  of  pollution  – 
protection of the natural environment,

–  universal  recycling  of  solid  waste  as  well  as  sewage,  biogas  and  compost  
production,

–  food  produced  in  ecological  farms  established  possibly  close  to  potential  consumers, 
mini  ecofields  may  occupy  any  available  space,  also  in  gardens,  parks  and  on  
rooftops,

–  reduction of  the  size of urbanised  areas by building compact  cities,  but providing city 
dwellers with direct access to green areas, particularly natural greenery,

–  the imperative to preserve contact with nature entails the necessity to observe an earlier 
postulate  of  lowrise  development  built  with  the  use  of  recycled  materials  obtained 
from demolished structures or with the use of FSCcertified timber (Forest Stewardship 
Council),

–  protection of  rare  plant  and  animal  species  in  the  area planned  for  the  city  or moving 
them to another place so that the natural environment is not adversely affected,

–  architecture corresponding to the specific character of a given region.
The  above  numerous  and  very  extensive  requirements  are  not  always  fully  satisfied 

in all the urban units aspiring to the status of an ecocity. Moreover, some of the presented 
criteria  are  contradictory  to  each  other,  e.g.  the  requirement  of  a  compact  city  structure 
is irreconcilable with the requirement of extensive lowrise development.

Various technologically advanced and innovative solutions have become handy tools for 
working out strategies to meet the above mentioned postulates, and the use of such solutions 
gave rise to intelligent city.

4. Characteristic of an intelligent city

Two  types  of  intelligent  cities  have  been  distinguished  in  numerous  ranking  lists 
classifying  such urban organisms. One  focuses on  the community dwelling  in  such cities 
and the other on the technical appliances used in them. Hence, we have cities of intelligent 
communities (intelligent cities) and cities of intelligent appliances (smart cities).

Contemporary  technology  has  made  it  possible  to  install  various  kinds  of  systems 
and appliances which facilitate numerous areas of urban life in the city of intelligent solutions 
– smart city.

The city of intelligent communities – intelligent city – is the one in which the following 
criteria could be found and measured:  the communication potential of  local communities, 
their  education  level  and  opportunities  for  continuous  learning  as  well  as  the  degree 
of  their  involvement  in  innovative  initiatives  related  to  the  development  of  the  city 
both  in  the  aspect  of  creating  new  jobs  and  the way  and  place  of  spending  leisure  time. 
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The imperative of sustainable development22, obligatory since the 80s, enforces application 
of  solutions  compliant  with  the  requirements  for  creating  ecocities.  On  the  one  hand, 
the latest technologies and appliances used in smart cities promote sustainable development, 
on the other – such solutions are in particular demand by highly educated societies.

The  following  criteria  are  used  in many publications  evaluating  a  given  city’s  degree 
of advancement with regard to the solutions promoting creation of intelligent communities:
–  access to broadband Internet provided free of charge,
–  a wide range of services available via  the  Internet,  including access  to public services, 

such as libraries, administration services etc., provided free of charge,
–  highly educated society, continuing their education on permanent basis,
–  local community’s openness towards new technological solutions,
–  objectives and directions of  the city development negotiated and implemented together 

by  the  city  community  with  the  use  of  an  extensive  system  of  social  consultations 
and participation.

–  multicultural and cosmopolitan character of the city.
The  ranking  list  of  cities  of  intelligent  communities,  prepared  by  the  Intelligent 

Community  Forum  since  1999  and  called  Top  7  Intelligent  Communities,23  enumerated 
the  following  seven  cities  in  March  2013:  Columbus  in  the  USA,  Oulu  in  Finland, 
Stratford  in  Canada,  Taichung  City  in  Taiwan,  Tallinn  in  Estonia,  the  Taoyuan  County 
region in Taiwan and Toronto in Canada. After 100 days the forum announced the leader, 
which was the Taichung City in Taiwan. The winner in 2014 is the city of Toronto in Canada.

European cities present on the Top Seven Intelligent Communities list
Europe Country On Top Seven Population

Dundee, Scotland the United Kingdom 2010, 2008, 2007 142,000
Eindhoven the Netherlands 2011, 2010, 2009 297,000
Glasgow, Scotland the United Kingdom 2004 600,000
IssylesMoulineaux France 2011, 2009, 2007, 2005 61,000
Manchester the United Kingdom 2006 430,000
Oulu Finland 2013, 2012 142,000
Stockholm Sweden 2009 795,000
Tallinn Estonia 2013, 2010, 2009, 2008, 2007 401,000
Sunderland, Tyne & Wear the United Kingdom 2007, 2005, 2004, 2002, 2001 283,7000

22 The result of  the works of  the World Commission on Environment and Development, founded in 
1983 and headed by Gro Harlem Brundtland, was the report issued in 1987 entitled Our Common 
Future. The  report was  based  on  a  political  consent  to  promote  sustainable  development, which 
provided grounds for further works, e.g. convening the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 and 
preparing Agenda 21.

23 The ranking list is released every year; the research was commenced in 1998 and the first winner 
was Singapore; in 2000 – La Grange in the USA, in 2001 – New York, in 2002 – two cities: Calgary 
in Canada and Seoul  in South Korea,  in 2004 – Glasgow,  in 2005 – Mitaka  in  Japan,  in 2006 – 
Taipei,  in  2007  –  Waterloo  in  Canada,  2008  –  the  Gangam  District  in  South  Korea,  in  2009 
–  Stockholm,  in  2010  –  Suwon  in  South Korea,  in  2011  –  Eindhoven  and  in  2012  –  Riverside 
in the USA.
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A  lot  of  cities  strive  to  be  awarded  this  prestigious  title, which  is  an  important mark 
distinguishing a city favourably from its competitors. The most important feature of these 
cities  is  the  communication  potential  of  their  local  communities. A  wellcommunicated 
society, highly educated and continuously improving their skills and knowledge, demands 
from local or regional authorities that they provide various solutions facilitating daily life, 
but also an adequate shape of the space in which they work, live and spend free time.

5. Characteristics of a city of intelligent solutions – a smart city

Smart  cities  are  called  the  cities  of  the  future,  inter alia  because  of  the  cuttingedge 
technical devices applied in various components of city infrastructure and aimed at improving 
the functioning of the city and its management. In many cities of the world such devices are 
used  to  a  different  extent  e.g.  to  improve  the  functioning  of  the municipal  transportation 
system, to grant priority to public transport vehicles in traffic, to monitor the level of public 
menace in the city, providing access to collision sites to municipal services etc. Frequently, 
the latest technology is used in locating a series of sensors registering almost all activities 
in  the  city. At  present,  besides  numerous  cities  functioning  fully  in  line with  these  rules, 
mostly in Asia, similar solutions are being introduced in an ever growing number of cities 
also in Europe. Smart cities are identified on the basis of six indicators:
–  smart economy,
–  smart mobility, 
–  the environment functioning with the use of smart solutions,
–  intelligent, welleducated people, constantly learning,
–  comfortable living conditions based on various smart devices,
–  smart management of the city.

In the annual ranking list of the ten smartest cities of the world24, the following cities were 
honoured in 2013: Songdo City in South Korea, Lavasa in India, PlanIT Valley in Portugal, 
Skolkovo  in Russia, Masdar  in  the United Arab Emirates, Wuxi  in China, King Abdullah 
Economic City in Saudi Arabia, Dubuque in Iowa, the USA, Ho Chi Minh City in Vietnam 
and Nano City in India.

The presence of Asian cities  is not  surprising,  since  the Songdo City  in South Korea, 
similarly  to Lavasa  in  India, have been built  as  smart  cities  since  their very beginning at 
the  end  of  the  20th  century.  These  cities  occupy  prominent  positions  on  the  ranking  list 
almost every year. The same goes for PlanIT Valley, a European enterprise building a city in 
Portugal, in the suburbs of the city of Parades, 30 km to the east of Porto25. It is being built 

24 The 10 Smartest Cities on  the Planet  ranking  list  is developed by Fast Company, an organisation 
involved inter alia in implementation of latest technologies.

25 PlanIT Valley, described as a green, smart city, is supposed to become the European answer to the 
Silicon Valley. It is being built on the basis of a computer programme and as a computer programme 
developed by Steve Lewis – a computer programmer. It is estimated that the major part of the city 
will  have been completed by 2015. Employees of  the  technological park  at  the  site  are going  to 
carry  out  experiments  on  themselves  researching  the  issues  related  to  the  acceptance  of  living 
in a city filled to the brim with sensors, which makes the project similar to Orwell’s visions.



58

on the basis of a computer programme and as a computer programme developed by Steve 
Lewis – an IBM computer programmer. It is supposed to meet all the requirements regarding 
protection of the natural environment, i.e. complete elimination of green gases and carbon 
dioxide emissions, obtaining energy from water and other unconventional sources and full 
recycling of waste, all of the above irrespective of other solutions placing it in the smart cities 
group.

In  the  new  city  of Masdar26, which  has  been  under  construction  in  the  desert  for  the 
last few years, classified as a smart and ecological city,  teams of scientists and specialists 
are  working  to  satisfy  its  specific  needs  in  a  technological  park  –  built  simultaneously 
alongside the city. Research into the adaptation levels of city population to new technologies 
is also being carried out in the Spanish project 22@Urban Lab Barcelona27.

The results of works carried out in three European academic centres28 on the ranking list 
of smart cities encompassing 70 cities of the size ranging from 50 to 250 thousand inhabitants 
showed that among the top ten cities were three Danish cities (Aarhus, Aalborg and Odense), 
three Finnish cities (Turku, Tampere and Oulu) and two Austrian ones (Linz and Salzburg). 
The first position was occupied by Luxemburg. An interesting thing, which could be treated 
as a curiosity, is that certain Polish cities were included on the ranking list, and thus Rzeszów 
appeared at the 48th position, Białystok was classified at a position after the first 50, a few 
places below – Bydgoszcz, still further down the list – Szczecin, and towards the very end 
– Kielce. The relatively high position of Rzeszów may be the consequence of the fact that 
it has a high proportion of students in the city population29.

6. The contemporary characteristics of an ecological city

Ecocities  may  now  be  considered  the  future  of  architecture.  More  and  more  often 
architectural designs emphasise the significance of ecofriendly solutions affecting the level 
of  energy  consumption while  the  building  is  in  use. The  newest  ecological  cities  –  built 
contemporarily – most often fulfil the following criteria of being ecofriendly:
–  selfsufficiency in obtaining (renewable) energy and water,
–  waste recycling system – zerowaste system,
–  elimination of carbon dioxide emission,
–  sustainable mobility: public transport, pedestrian traffic and cycling,
–  restoration of ecologically degraded urban areas,

26 The city has been designed by Norman Foster’s team.
27 Urban Lab is a tool for facilitating the use of public spaces in Barcelona in order to carry out research 
and pilot projects on products and services affecting the growth of the city.

28 The  research was  carried out  in 2007 by:  the European Mediumsized Cities Centre of Regional 
Science (srf) of  the Vienna University of Technology,  the Faculty of Geography of  the Ljubljana 
University and the Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies (otb) of the University 
of Technology in Delf.

29  It is over 300 per 1000 inhabitants, whereas in many academic centres in Europe it oscillates between 
50 and 100.
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–  housing for all social groups,
–  ecological education easily accessible on all levels of education,
–  potential  for growth  and development  to meet  the  challenges  related  to  the population 

change.
Ecocities  are  being  created  at  present  in  many  countries  around  the  world,  often 

implementing  to  a  great  extent  the  solutions  used  in  intelligent  cities  (both  of  the  smart 
and the intelligent variety).

This  article  has  focused  on  several  selected  examples  found  in  Europe.  In  the  recent 
years the greatest number of such cities have been designed in the United Kingdom, where 
10 brand new such environmentally friendly settlements are going  to be erected by 2020. 
The first four towns are to be financed by the government, they will consist of 10 thousand 
homes, i.e. secure housing for approximately 30–40 thousand inhabitants, and it is estimated 
that they will have been completed by 2016.

It  is  assumed  that  British  ecocities  will  relieve  the  problem  of  insufficient  amount 
of affordable homes  for  rent or  sale as well as minimise  the consequences of  the climate 
change. Simultaneously,  they may provide  the population with modern homes with  lower 
energy bills, energysaving offices, new schools, community centres and services.

Characteristic features of British ecocities:
–  municipal heating systems, electric car onstreet charging stations;
–  all houses are situated within a 10minute walk from public  transport stops and outlets 

offering basic services;
–  parks, game fields and gardens are to cover 40% of the city area;
–  shops,  restaurants and schools are  to be  located  in buildings which do not emit carbon 

dioxide;
–  car journeys within such city are to account for fewer than a half of all journeys;
–  homes are furnished with smart meters for water, gas and electricity as well as with solar 

and wind installations; inhabitants can sell excess energy to energy providers;
The first of  the new British ecocities  is going to be Sherford – a  town in  the suburbs 

of Plymouth in Devon County,  the construction of which started  in 2007. It was assumed 
that 300 new homes would be  completed by 2009, but  the project had been delayed due 
to  some  lengthy  procedures. After  the  development  process  has  been  completed  in  years 
2017–2021, the town will have approximately 5,500 dwellings located in traditional lowrise 
but very dense development situated along the streets. Approximately one third of the town 
area will be covered by greenery. The town is planned as carbon neutral, so all the buildings 
are going to be energy efficient and the layout of the town is to be designed in such a way that 
every dwelling is within a walking distance from all the services.

Stenlose South in Denmark is considered to be the first energy efficient city in Europe. 
The  town was  founded by  the decision of  the Egedal Commune Council  of  2003, which 
stated that the area of Stenlose South of over 76 hectares may be developed but only with 
buildings of low energy consumption. The design plan stipulated construction of 750 energy 
efficient and environmentally friendly buildings, among which are single and multifamily 
houses, public use buildings and businesses. All the buildings in the area of Stenlose South 
should be furnished with solar panels, minimum 3 m2 per house. Special emphasis has been 
put on energy efficiency, primarily on reducing the energy consumption related to heating of 
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the buildings30. It has been achieved owing to the application of effective thermal insulation 
in  the  buildings  and  using  heat  pumps.  Savings  have  been  made  in  water  consumption 
as well. The requirements concerning the natural environment protection have been placed 
at a high level. Solar panels are commonly used not only on rooftops, but they also cover 
sloping walls  of  public  use  structures.  Rain water  tanks make  it  possible  to  use  and  re 
use the socalled grey water, primarily for washing and flushing toilets. Healthy building 
materials  have  been  used  throughout  the  buildings31.  Implementing  these  solutions  has 
yielded  spectacular  savings  –  as  regards  energy,  in  the  range  of  3.6 million  kWh  a  year, 
which is equivalent to 400,000 litres of heating oil32. Additionally, Stenlose South is capable 
of producing approximately 3 million kWh of renewable energy, which may be transferred 
into the national power grid33. Annual water consumption has been reduced by over 2,000 m3 
in  relation  to  traditional  housing  estates. Moreover,  in  comparison  to  standard  buildings, 
the following materials were not used: 58 tonnes of PVC and 200 tonnes of wood impregnated 
with creosote.

The Egedal Commune authorities gradually increase the requirements related to energy 
efficiency  that  must  be  met  by  newly  erected  structures,  which  will  contribute  to  even 
greater economies in the future. The initiative of the Egedal Commune has not only become 
an inspiration for other towns but, first of all, in 2007 it led to changes in Danish law which 
facilitate construction of buildings with low energy consumption.

A similar town, or a housing estate – to be more precise, called Montecorvo34 is currently 
under  construction  in  the  vicinity  of  the  city  of  Logroño  in  the  northern  province  of 
Spain – La Rioja. The basic premises  for creation of  this  town was complete elimination 
of carbon dioxide emission and generating all  the  required energy on site with  the use of 
solar  cells  and  wind  turbines.  The  ecotown  covers  two  hills  and  its  total  area  amounts 
to 56 ha. The development constitutes only approximately 11% of  the area. 3,000 homes 
are being built in Montecorvo for about 10 thousand residents. 73% of the town area have 
been marked down  for green areas, yet  this encompasses also  the  land needed  for all  the 
wind farms and solar panel sets. The remaining 16% of the area will be used for pedestrian 
and  vehicle  transportation  network.  The  buildings  of  the  town,  situated  in  two  parallel 
rows, will be oriented in the northsouth direction providing optimum natural lighting and 
ventilation. The southern façade of all the buildings erected along the serpentine joining the 
two hills will stretch over 1 km in length. Parking spaces are to be located below ground, 

30 Energy  consumption  for  heating  of  the  buildings  cannot  exceed  34  kWh/m2,  and  15  kWh/m2 is 
the recommended value.

31 The use of PVC and wood impregnated with creosote as building materials has been banned.
32  It  entails  reduction  of  CO2  emission  by  over  630  tonnes;  http://www.treehugger.com/corporate
responsibility/lifeindenmarkssuperlow.

33 http://www.treehugger.com/corporateresponsibility/lifeindenmarkssuperlow.
34  It has been designed by the Dutch company MVRDV and the Spanish company Gras, who won the 
architectural and urban competition for designing the town in 2008. Additionally, both studios are to 
cooperate with BCN Business Park in Martorell in Spain at the stage of finetuning the design. After: 
http://www.earchitect.co.uk/spain/logronoecocity.
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at the underground levels of the houses35, and businesses providing services are to occupy 
ground floors. All the buildings have been situated on the hills of such high slope that in spite 
of the fact that they are partly located in two parallel rows, the buildings placed below will 
not block the view of  the ones situated above. All  the  lower buildings have been covered 
with green roofs with porous surfaces, which may be used by residents for social meetings. 
Each flat has a view towards the south. Green areas in the town are to be watered with the 
socalled “grey water”  totalling 200,000 m3 each year, which  is  to come from the sewage 
treatment plant.

The main part of the transportation system in the town is the funicular which will join the 
lower parts of the town with the top of the hill, which is the site of the museum of ecology 
and  a  research  and  promotion  centre  for  renewable  and  energy  efficient  technologies. 
Nevertheless, a thoroughfare has been planned, cutting across the settlement and providing 
access by vehicle to every building. The settlement has been designed as a social housing 
project.  People  interested  in  living  in  Logroño  Montecorvo  declare  themselves  to  be 
vegetarians, which may have additional significance for  the urban marketing of  the  town. 
Critics point out to the excessively extended system of individual vehicle transportation.

7. Summary and conclusions

The works aimed at creating a healthy city, continuing for over a century, have clearly 
accelerated  in  the  recent  40–50  years,  particularly  with  regard  to  various  legislative 
initiatives of international assemblies, making sustainable development, natural environment 
protection and the ecocity concept an inseparable part of the system of political, planning 
and design activities.

Innovative solutions which have been developed by technologically advanced industries 
with the help of specialist research also have their share in making such cities possible.

An ever increasing number of design teams are keenly interested in undertaking projects 
related to building ecocities, which now does not only mean enlarging and protecting green 
areas,  but  also  using  latest  technological  solutions  in  the  process  of  creating  and  using 
such  cities. Hence,  numerous  solutions  related  to  designing  an  ecocity  are  characterised 
by  both  cuttingedge  technology  and  high  intellectual  and  artistic  values.  Observing  the 
actions, undertaken continuously for over a century, aiming at increasing the attractiveness 
of  urban  spaces,  we  notice  that,  on  the  one  hand,  they  have  resulted  from  the  burning 
need to improve the hygienic and sanitary conditions in cities. It  is entails securing direct 
access  of  city  dwellers  to  green  areas  and  the  necessary  increase  of  the  amount  and  size 
of  such  areas,  providing  efficient  municipal  transport  system  that  poses  no  threat  to  the 
environment and, finally, improving the comfort of living in the city, which issue is highly 
appreciated not only by experts and designers, but also – or maybe first of all – by urban 
communities, whose education is increasingly expanding. On the other hand, the improved 
comfort of living in the city gives a chance for faster economic growth triggered by a more 

35 Three levels in high 10storey buildings will be situated below ground and provide parking spaces, 
in low fourstorey buildings one underground level has been designed for parking spaces.
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attractive  offer  for  investors. Trendy  and  catchy  slogans  related  to  the  ecofriendly  place 
of residence may, apart from the real improvement of living conditions, be used as an effective 
marketing strategy. The efforts to improve the quality of living in the city and to make urban 
spaces more attractive are becoming more and more important in the light of demographic 
prognoses forecasting that 75% of the world population will be living in urban communities 
in less than 40 years.

It may be surprising that  the concepts of city design which were developed more than 
100 years age are still valid now. It is true about Ebenezer Howard’s ideas and Arturo Soria 
y Mata’s  linear  arrangement  alike.  Perhaps,  however,  it  is  not  the  consequence  of  their 
timeless character, but rather of the fact that the solutions they proposed are convergent with 
the environmental requirements of today.

1. Wprowadzenie

Początków idei miasta ekologicznego, która dzisiaj staje się doktryną kreowania nowych 
założeń urbanistycznych, można doszukiwać się w kilku wątkach. Niektórzy widzą jego po
czątki w idei miasta ogrodu Ebeznera Howarda1, w którym starano się pogodzić pozytyw
ne strony życia na wsi z walorami życia miejskiego. Dla idei miasta ekologicznego ważne 
tu  było  zapewnienie  lepszych warunku  życia mieszkańcom miastogrodów w  bezpośred
nim kontakcie z elementami środowiska przyrodniczego niż występowały w miastach tra
dycyjnych przełomu XIX i XX wieku. Propozycja ta oferowała życie w miastach średniej 
wielkości liczących od trzydziestu kilku tysięcy do niewiele ponad sześćdziesięciu tysięcy 
mieszkańców, w których  istotną  rolę odgrywały  liczne,  publiczne  tereny zieleni dostępne 
użytkownikom.

Inni z kolei doszukują się pokrewieństwa z rozwiązaniami jednostki sąsiedzkiej Clarence 
Perry’ego2, w której zapewniano wspólne, bezpieczne, często zielone wnętrze urbanistycz
ne zespołu mieszkalnego o liczbie mieszkańców około pięciu tysięcy, wynikającej z liczby 
dzieci  uczęszczających  do  jednej  szkoły. Umożliwiało  to  silniejsze  związki wspólnotowe 
zamieszkujących takie układy.

Jednak najczęściej za podstawę tej idei uznaje się dwa raporty z lat 1969–1970 Sekre
tarza Generalnego ONZ – U. Thanta. Pierwszy dotyczył skutków żywiołowej działalności 

1  Ideę  miasta  ogrodu  E.  Howard  przedstawił  ostatecznie  w  publikacji  pt.  Garden Cities of to- 
-morrow (being  the second edition of „To-morrow; a pacefull path to real reform"). London Swan 
Sonennschein & CO.,ltd Paternoster Square 1902.

2  Koncepcja “jednoski sąsiedzkiej” została opublikowana w Housing for the Mechanical Age, Russell 
Sage Foundation, New York 1939.
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człowieka3, a drugi ‒ ogłoszony rok później – oceny sytuacji osiedli ludzkich na świecie4. 
Późniejsze  dokumenty5  przygotowane  także pod patronatem ONZ  skoncentrowały uwagę 
społeczności i rządów na środowisku życia człowieka.

W pierwszym raporcie zwrócono szczególną uwagę na:
–  brak  związku  wysoko  rozwiniętej  techniki  i  technologii  z  wymaganiami  środowisko 

wymi,
–  zniszczenie gruntów ornych,
–  bezplanowy rozwój obszarów zurbanizowanych,
–  zmniejszanie się powierzchni otwartych,
–  zanikanie wielu form życia roślinnego i zwierzęcego,
–  zatrucia i zanieczyszczenia.

Podjęcie natychmiastowych działań związanych z ochroną środowiska zwłaszcza przy
rodniczego Planety stało się wyzwaniem dla wielu dziedzin życia człowieka na wiele dzie
sięcioleci.

Kolejne działania zarówno w zakresie prac legislacyjnych, jak i dokonań projektowych 
doprowadziły do sprecyzowania zasad miasta ekologicznego, a postępujący rozwój techno
logiczny wpłynął na zróżnicowanie wielu elementów tworzących dzisiaj miasta  technolo
giczne, takich jak:
–  elementy rozplanowania i wyglądu,
–  rodzaje zastosowanych rozwiązań technologicznych,
–  stan środowiska społecznego zamieszkującego poszczególne miasta.

W  efekcie  wspomnianych  działań  wyodrębniono  w  latach  wiele  typów  miast,  które 
u podłoża mają    idee miasta ekologicznego, ale   główny nacisk został położony  także na 
inne elementy założenia.

Stąd w najnowszych projektach miast można odczytać główne idee miasta ekologiczne
go, które dzisiaj na stałe weszły jako podstawowy element kreacji nowych miast i są obecne 
także w projektach przebudowy miast istniejących. Ze względu na rozwiązania technologicz
ne i techniczne, a także na charakterystykę społeczności je zamieszkujące miasta te dzisiaj 
także są kwalifikowane jako miasta inteligentne zarówno typu smartcity czyli miasta inteli
gentnych urządzeń i rozwiązań technicznych, jak i intelligencecity, miasta zamieszkiwane 
przez inteligentne społeczności.

3  ”The Problems of Human Environment”  rezolucja  nr  2390. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
w dniu 26 maja 1969.

4  Evaluate Situation of Human Settlements in  the  World  ‒ Attention on the Environment of Human 
Life “Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie danych, do 
których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć jeden tylko wniosek, a mianowicie, 
że członkom Narodów Zjednoczonych pozostało może 10 lat na uregulowanie zastarzałych waśni 
i podjęcie wspólnej ogólnoświatowej  inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, poprawy 
warunków środowiskowych człowieka, zlikwidowania groźby eksplozji demograficznej oraz nada
nia należytego rozmachu wysiłkom w dziedzinie rozwoju. Jeżeli w tym czasie nie zorganizuje się 
współdziałania na skalę światową, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną 
tak zatrważające rozmiary, że ich opanowanie nie będzie już w naszej mocy”.

5  Deklaracja  Sztokholmska  „Środowisko  Człowieka”  z  roku  1972;  a  wreszcie  Deklaracja    Zasad 
z Konferencji ONZ Habitat w Vancouver – w r. 1976.
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Dla przedstawienia ewolucji miasta przyjaznego człowiekowi w artykule zostaną przed
stawione  modyfikacje  i  zmiany  w  zastosowaniu  tej  idei,  począwszy  od  miastogrodów 
po najbardziej współczesne rozwiązania miast ekologicznych.

2. Charakterystyka miasta‒ogrodu

Początki poprawy jakości przestrzeni miasta wiąże się ze zwiększeniem dbałości o higie
nę życia miejskiego i w konsekwencji wprowadzeniem ideałów miasta tzw. nowoczesnego, 
modernistycznego. Ważne były tu  projekty miast według wytycznych Ebenezera Howarda, 
Artura Sorii y Mata czy Toniego Garniera. Te opracowane na przełomie XIX i XX wieku 
modele miast są w dużym stopniu nadal aktualne w najbardziej współczesnych dzisiaj pro
jektach i rozwiązaniach miast.

Wśród miastogrodów6, których realizacja miała miejsce od I połowy XX wieku i które 
zawierają częsciowo również idee miast ekologicznych można wymienić przede wszystkim 
realizacje pierwszych miastogrodów w regionie Londynu, takich jak Letchworth7, Welwyn8.

Według idei Howarda  miastoogród nie było pojedynczym tworem, ale wraz z innymi 
podobnymi miastamiogrodami miało tworzyć sieć miast wzajemnie powiązanych linią ko
lejową. W centrum system  miało znajdować się ośrodek zamieszkały przez 58 000 ludzi, 
a otaczały go kolejne mniejsze około 32 000 jednoski. Ośrodek centralny był największym 
miastem o powierzchni około 4800 ha oddalonym o ok. 50 km od pozostałych mniejszych 
miastogrodów. Zakładano,  że dzięki  połączeniom kolejowym dystans pomiędzy  centrum 
a miastami peryfeyjnymi był możliwy do pokonania w stosukowo krotkim czasie, natomiast 
pozostałe ośrodki mgłyby być osiągalne w czasie dłuższym.

Idea układu miast  satelitarnych gwarantowała sprawne funkcjonowanie całego założe
nia, a także dawała mozliwość zapewnienia odpoczynku mieszkańcom dużych miast na ło
nie natury. Miastoogród miało być zatem miejscem zamieszkania, pracy, ale także i rekreacji 
z dużym areałem terenów zielonych9.

Pierwszy  plan  miastaogrodu  autorstwa  B.  Parkera  i  R.  Unwina  zaczęto  realizować 
w 1904  roku. Nowe założenie mieszkaniowe zaprojektowanona dla 35  tys. mieszkańców. 

6  Koncepcja miasta ogrodu jako satelickiego osiedla/miasta, charakteryzującego się niską, luźną za
budową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych (lasów, parków i ogrodów, itp.) 
w ogólnej powierzchni miasta pojawiła  się w odpowiedzi na problem nadmiernego zagęszczenia 
miast i panujących tam niekorzystnych warunków zdrowotnych miast.

7   Pierwsze miastoogród przeznaczone dla 35 tys. mieszkańców wg idei Ebenezera  Howarda, autorst
wa B. Parkera  i R. Unwina, które zaczęto realizować w 1904 roku.

8   Projektu  architektów Bruno Taut i  Herman  Muthesius z roku 1920 ([za:] H. Syrkusowa, Społeczne 
cele urbanizacji,  Warszawa 1984). W roku 1910 Taut założył własne biuro w Berlinie i  odwiedził 
Anglię, dla poznania filozofii miastaogrodu i wprowadzenia    jej do prac   Deutscher Werkbundu,  
[za:] Ch.Mengin: Guerre du toit & modernité architecturale. Loger l’employé sous la république 
de Weimar, Paris 2007,

9  M.  Szczepanska, Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji – dawniej i dziś, 
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Nr 6/2011, 
Poznań 2011.
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Miasto zostało podzielone na 4 części przez biegnącą z zachodu na wschód linię kolejową 
oraz prostopadłą do niej dolinę. Każda część posiadała własny ośrodek ogólnomiejski, jed
nak bez centralnego parku.

W  następnym  roku  zespół  tych  samych  autorów  zaprojektował  nowe  miastoogród 
Hampstead.  Został  zrealizowany w  pólnocnozachodniej  dzielnicy  Londynu  niewiele  po
nad 10 km od centrum metropolii. Dzisiaj jej część wchodzi w skład jednej z najwytworniej
szych dzielnic miasta.

Kolejnym  miastemogrodem  zrealizowanym  w  Wielkiej  Brytani  było  wzniesione 
w  roku  1920 Welwyn,  usytuowane w  odległości  31  km  na  północ  od  centrum  Londynu 
Charing Cross. Na poczatku XXI wieku liczba jego mieszkanców przekroczyła 40 tysięcy. 
Te dwie realizacje już w roku 1920 przyczyniły się do powstania schematu osad satelickich 
dookoła Londynu, któych miało powstać 29.

Idea miasta  ogrodu  bardzo  atrakcyjna w  czasach  po  I wojnie  światowej    przyjęła  się 
w wielu krajach europejskich. Rozwiązania takie propagowały różne organizacje społeczne 
i towarzystwa10 jako  tanie i zdrowe miasta dla robotników. Jakkolwiek w wielu miejscach 
ta idea została dostosowana do warunków, tradycji i sytuacji ekonomicznej, to jednak głów
na zasada kreacji miasta zdrowego w zielonym   pejzażu, w sąsiedztwie  terenów  leśnych, 
ze wspólnym  terenem parku była  głównie propagowana przez  architektów o  lewicowych 
poglądach, i w krajach, gdzie socjlistyczne zapatrywania były modne.

W Niemczech propogatorami idei Howarda byli przedewszystkim kontaktujący się z nim 
bezpośrednio Bruno Taut i Herman Muthesius, autor trzytomowej publikacji Das englische 
Haus wydawanej w latach 1904‒1905.

W okresie  republiki weimarskiej wiele  tego  typu  realizacji  powstało początkowo  jako 
osiedla robotnicze w Niemczech, jak np. w latach 1907‒1914 Marga projektu Georga von  
Mayenburga, w  roku  1909, Margarethenhöhe w Essen  fundacji Margarethen Krupp  z  lat 
1906‒1910, sławne Hellerau koło Drezna11, czy projekty Bruno Tauta w Berlinie Berlinen Fal
kenberg z roku 1912 oraz późniejsze BerlinBritz (1925) i BerlinZehlendorf (1926‒1932)12. 
Takie miasta powstawały także w krajch skandynawskich np. dzisiejsza dzielnica Sztokhol
mu Enskede (proj. Per Olafa Hallmana) wkreowana w roku 1904. W latach 20.   XX wie
ku także wiele miastogrodów powstało we Francji np. l’Aqueduc à Arcueil13, Chemin Vert 
à Reims14 czy liczne ośrodki wokól Paryża Dràncy, Stains, Asnières sur Seine i inne15.

10 Np.  angielskie  Gardencity  Association,  powstałe  w  1906  roku  w  Niemczech  Gartenstadt  
Gesellschaft czy francuskie Association des Citiesjardin.

11 Z  inicjatywy  fabrykanta Karla Schmidta,  założyciela Niemieckiego Towarzystwa Miastogrodów.  
Projektu  R. Rimerschmid, H, Tessenowa, H. Methesiusa i B. Paula.

12 Za: Ch.Mengin: Guerre du toit..., op. cit.
13 Wzniesione na terenie dawnego zamku Guise w latach 1921‒23 wg projektu Maurice PayretDortail, 
[za:] www arcueilhistoire,fr.

14 Zrealizowany na 45 ha działce w roku 1919 wg projektu Marcela Aubertina.
15 W  departamencie  Sekwany  miastaogrody  budowano  od  roku  1912  do  1950.  Początkowo  wzo
rowano  się  bezpośrednio  na  przykładach  angielskich,  z  czasem  ze  względu  na  koszty  terenu 
zwiększono udział budynków wysokich znacznie zmniejszając  zabudowę niską jednorodzinną, [za:]  
Ch.Mengin: Guerre du toit..., op. cit.
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Jednym z ostatnich miastogrodów zrealizowanych według zmodernizowanej  idei Ho
warda  było  wzniesione  w  latach  70.  XX wieku miasto Milton  Keynes  przewidziane  dla 
ponad 200 tysięcy mieszkanców. Powstało miasto pełne zieleni, z budynkami ukrytymi za 
koronami drzew, z pełną segregacją ruchu pieszego i kołowego16, z długimi trasami rowero
wymi i spacerowymi oraz licznymi urządzeniami sportowymi.

Decyzję z lat 60. XX wieku o kreacji w Wielkiej Brytanii nowego miasta, Milton Key
nes17 oparto na koncepcji miastaogrodu. Jednak samo założenie urbanistyczne odbiegało od 
wcześniej realizowanych w myśl modernizmu miast, nie tylko przewidywaną wielkością za
łożenia18, niehierarchiczną zasadą kształtowania przestrzeni, odmienną  od dotychczasowych 
rozwiązań, ale także na zatrudnieniu do jego projektowania sporej liczby znanych i uznanych 
architektów19, co stanowiło wyraźny, marketingowy sposób realizacji przedsięwzięcia.

Idea miastaogrodu realizowana w Polsce była od roku 1912, kiedy to rozstrzygnięto kon
kurs na podwarszawskie Ząbki20. Wokół Warszawy na początku XX wieku i nawet wcześniej 
zaczęły powstawać miejscowości letniskowe, miasta satelitarne, a także wewnątrzmiejskie, 
mieszkaniowe założenia urbanistyczne, przy kreacji których wzorowano się na rozplanowa
niach miastogrodów, jakkolwiek nie realizowano tu wszystkich postulatów idei howardow
skiej21. Należy przede wszystkim wymienić: Podkowę Leśną, Zalesie Dolne, Milanówek, 
Komorów, Śródborów dzisiaj stanowiący część Otwocka, a także fragmenty Starego Żolibo
rza: Żoliborz Oficerski, Żoliborz Dziennikarski,  Żoliborz Urzędniczy.

3. Charakterystyka miasta ekologicznego

W czasie  kilkudziesięciu  lat  obowiązywania  doktryny  rozwoju  ekologicznego  podsta
wowe wyznaczniki miasta ekologicznego zostały rozbudowane o dodatkowe, szczegółowe 
wymogi, które dotyczą:

16 W latach 60. XX  utworzenie nowego miasta Milton Keynes miało na celu  zmniejszenie zaludnie
nia Londynu i Birmingham. Lokalizacja miasta została przewidziana  w miejscu równo oddalonym 
od Londynu, Oksfordu, Leicester i Birmingham  jako centrum o znaczeniu ponad lokalnym. Oficjal
nie miało to miejsce w dniu 23 stycznia 1967 r.

17 W celu zmniejszenia gęstości zaludnienia Londynu i Birmingham, w miejscu równo oddalonym  od 
Londynu, Oksfordu, Leicester i Birmingham, tak aby stanowiło ono samodzielne centrum o znacze
niu ponadlokalnym Miasto, którego nazwę zaczerpnięto z istniejącej tu wsi.

18 W roku 2011 miasto zamieszkiwało niespełna 230 tys. mieszkańców, gdy tymczasem inne miasta 
ogrody projektowano dla 32 tys. i 64 tys. osób.

19  Inspiracją dla kreacji planu miasta były teoretyczne prace Melvina M. Webbera. We wczesnej fazie 
projektu udział w projekcie podjęli  znani architekci, w tym Sir Richard Mac Cormac, lord Norman 
Foster, Henning Larsen, Ralph Erskine, John Winter  i Martin Richardson. 

20 Pierwszą nagrodę w tym konkursie  zdobył  Tadeusz Tołwiński, który właśnie rozpoczął w Warsza
wie działalność projektowa po powrocie ze studiów urbanistycznych w Karlsruhe, a który zafascy
nowany był ideą Howarda po wycieczce do Anglii w czasie studiów.

21 Np. miastaogrody  angielski  przeznaczone  były  dla  robotników  i  realizowano w  nich  idee  spół
dzielczych osiedli mieszkaniowych. Polskie przykłady oparto na własności prywatnej.
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–  zapewnienia komfortu życia w mieście wszystkim jego mieszkańcom,
–  zachowania zasady pokrycia zapotrzebowania energetycznego z wykorzystaniem odna

wialnych źródeł energii,
–  zmniejszenia  zużycia wody pitnej, wielostronne użytkowanie wody szarej, a nawet pro

dukcja wody pitnej z przefiltrowanej deszczówki lub odsolonej wody morskiej,
–  dominacji  miejskiego,  ekologicznego  transportu  publicznego  oraz  ruchu  rowerowego 

i pieszego, z ograniczeniem transportu indywidualnego, a zwłaszcza samochodów o na
pędzie spalinowym,

–  eliminacji funkcjonalnego modelu miast na rzecz układu wieloogniskowego jako samo
dzielnych enklaw połączonych szybką i ekologiczną komunikacją,

–  maksymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń ‒ ochro
na środowiska naturalnego,

–  powszechnego recyklingu odpadów i ścieków przy jednoczesnym pozyskiwaniu bioga
zu i kompostu,

–  produkowania  żywności  w  uprawach  ekologicznych,  zakładanych  możliwie  najbliżej 
potencjalnych konsumentów, minipola ekologiczne mogą zajmować każdą wolną prze
strzeń, także w ogrodach, parkach oraz na dachach budynków,

–  ograniczania terenów zurbanizowanych, przez budowę miasta skoncentrowanego (com
pact city), wraz z zapewnieniem mieszkańcom bezpośredniego dostępu do terenów ziele
ni, zwłaszcza naturalnej,

–  imperatyw zachowania kontaktu z przyrodą wskazuje na konieczność, zachowania wcze
śniejszego postulatu   stosowania niskiej zabudowy z materiałów pochodzących z  recy
klingu, z rozbiórki lub z drewna z certyfikatem FSC (ang. Forest Stewardship Council),

–  objęcia ochroną występujących rzadkich gatunków zwierząt i roślin na terenie planowa
nych miast lub ich przeniesienie  w inne miejsce, bez negatywnego wpływu na przyrodę,

–  stosowanie architektury nawiązującej do specyfiki regionu.
Te liczne bardzo rozbudowane wymagania nie są w pełni spełniane we wszystkich ośrod

kach pretendujących do statutu miasta ekologicznego Już w przedstawionych powyżej kry
teriach  spotykamy  przeciwstawne  wymogi  odnośnie  do  kreacji  miast  skoncentrowanych 
i o ekstensywnej zabudowie.

Użyteczne w realizacji wymienionych postulatów stały się rożnego rodzaju zaawanso
wane technologicznie innowacyjne rozwiązania, dzięki którym pojawiły o się miasto inteli
gentne.

4. Charakterystyka miasta inteligentnego

W wielu  prowadzonych  rankingach miast  inteligentnych wyróżnia  się  dwa  typy  tych 
ośrodków. Jedne dotyczą społeczności je zamieszkujących, a drugie urządzeń. Stąd wyróż
nia  się  miasta  inteligentnych  społeczności  (intelligentcity)  i  miasta  inteligentnych  urzą
dzeń (smartcity).

Współczesne  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  umożliwiły  zastosowanie  roz
maitego  rodzaju  systemów  i  urządzeń,  które  ułatwiają  różne  dziedziny  życia  miejskiego 
w mieście inteligentnych rozwiązań – smartcity.
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Miasto inteligentnych społeczności – intelligent city, w którym ocenie podlegają możli
wości komunikacyjne społeczności lokalnych, ich wykształcenia i możliwości ustawiczne
go kształcenia, a  także stopień zaangażowania w podejmowanie  innowacyjnych  inicjatyw 
związanych z  rozwojem miasta  zarówno w zakresie kreowania nowych miejsc pracy,  jak 
i sposobu i miejsca spędzania czasu wolnego. Obowiązujący od lat 80. imperatyw rozwo
ju zrównoważonego (sustainable development)22 wymusza stosowanie rozwiązań zgodnych 
z  kryteriami  kreowania  miast  ekologicznych. W miastach  inteligentnych  z  jednej  strony 
stosowane  są  najnowsze  urządzania  i  technologie  inteligentne  (smart)  sprzyjające  rozwo
jowi zrównoważonemu, z drugiej  strony  rozwiązania  takie są zwłaszcza wymagane przez 
społeczeństwo wysoko wykształcone.

W wielu  opracowaniach  oceniających  stopień  zaawansowania miasta w  poziomie  ro
związań sprzyjających  tworzeniu  inteligentnych społeczeństw stosuje się następujące kry
teria:
–  darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu,
–  dostępność szerokiej gamy usług przez internet, w tym internetowy dostęp do usług ad

ministracji, bibliotek itd.,
–  wysoko wykształcone społeczeństwo stale się kształcące,
–  otwartość społeczności lokalnej na nowe rozwiązania technologiczne,
–  wspólnie podejmowane  i  realizowane przez społeczność miejską, cele  i kierunki zwią

zane  z  rozwojem miasta  dzięki  rozbudowanemu  systemowi  konsultacji  i  partycypacji 
społecznych,

–  wielokulturowość i kosmopolityzm.
Przeprowadzany od roku 1999 przez Intelligent Community Forum ranking miast inteli

gentnych społeczności zwany Top 7 Intelligent Community23 w roku 2013 wyłonił w marcu 
tegoż roku siedem miast: Columbus w USA, Oulu w Finlandii, Stratford w Kanadzie, taj
wańskie Taichung City, Tallinn w Estonii, region Taoyuan County na Tajwanie oraz Toronto 
w Kanadzie. Spośród nich po 100 dniach wyłoniono lidera, którym ogłoszono Taidung City 
na Taiwanie. W roku 2014 laureatem zostało miasto Toronto w Kanadzie.

22 W  wyniku  prac  Światowej  Komisji  ds.  Środowiska  i  Rozwoju  (The World Commission on  
Environment and Development), pod kierunkiem Gro Harlem Brundtland powołanej w roku 1983, 
opracowany został w roku 1987 Raport Nasza Wspólna Przyszłość oparty na politycznej zgodzie 
rozwoju opartego na rozwoju zrównoważonym, co dało podstawy dalszych prac, np. zwołania Szczy-
tu Ziemi w Rio de Janeiro w roku1992 i opracowania Agendy 21.

23 Ranking ten przeprowadzany jest corocznie. Pierwszym laureatem badań rozpoczętych w 1998 roku 
został Singapur; w roku 2000 – La  Grange w USA; w 2001 – Nowy  York; 2002 – dwa  miasta  
kana dyjskie Calgary i  Seul , 2004 – Glasgow, 2005 – Mitako w Japonii; 2006 – Taipei; 2007 – Wa
terloo w Kanadzie; 2008 – region Gangnam w Korei Południowej; 2009 – Sztokholm; 2010 Suwon 
w Korei Południowej; 2011 – Eindhoven; 2012 – Riverside w USA.  
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Europejskie miasta obecne na  Top Seven Intelligent Community

Europa Kraj On Top  Seven Populacja
Dundee, Szkocja Zjednoczone Królestwo 2010, 2008, 2007 142.000
Eindhoven Niderlandy 2011, 2010, 2009 297.000
Glasgow, Szkocja Zjednoczone Królestwo 2004 600.000
IssylesMoulineaux Francja 2011, 2009, 2007, 2005   61.000
Manchester Zjednoczone Królestwo 2006 430.000
Oulu Finlandia 2013, 2012 142.000
Sztokholm Szwecja 2009 795.000
Tallinn Estonia 2013, 2010, 2009, 2008, 2007 401.000
Sunderland, Tyne & Wear Zjednoczone Królestwo 2007, 2005, 2004, 2002, 2001 283.700

Wiele miast  zabiega  o  uzyskanie  tego  prestiżowego  tytułu,  który  w  konkurencyjnym 
rozwoju miast  jest  istotnym wyróżnikiem. W  tych miastach najważniejsze  są możliwości 
komunikacyjne społeczności lokalnych. To dobrze skomunikowane społeczeństwo o wyso
kim, stale uzupełnianym wykształceniu wymaga od władz lokalnych i regionalnych rozma
itych rozwiązań ułatwiających życie, a także odpowiedniego kształtu przestrzeni, w której 
pracuje, mieszka i wypoczywa.

5. Charakterystyka miasta  inteligentnych rozwiązań – smart city

Określane jako miasta przyszłości, m.in. ze względu na fakt zastosowania w różnych ele
mentach wyposażenia miast najnowszych urządzeń technicznych usprawniających funkcjo
nowanie miasta i jego zarządzanie. W wielu miastach świata stosuje się w rożnym zakresie 
tego typu urządzenia, np. do usprawnienia transportu miejskiego, zagwarantowania prioryte
tu, zwłaszcza dla transportu publicznego, monitorowania zagrożenia w mieście, zapewnienia 
dojazdu służbom miejskim w miejsca kolizji itp. Często polega to również na lokalizacji serii 
czujników rejestrujących prawie wszystkie działania w mieście. Obecnie, prócz wielu  miast 
funkcjonujących w pełni wg tych zasad głównie w Azji, podobne rozwiązania wprowadzane 
są w coraz większej liczbie miast także w Europie. SmartCity identyfikuje się  na podstawie 
sześciu wyznaczników:
–  inteligentna gospodarka,
–  inteligentna mobilność,
–  środowisko funkcjonujące na podstawie inteligentnych rozwiązań,
–  inteligentni, wykształceni ludzie, stale uczący się,
–  komfortowe warunki życia oparte na różnorodnych
–  inteligentnych urządzeniach,
–  inteligentne zarządzanie miastem.

W  corocznie  przeprowadzanym    rankingu  dziesięciu  najbardziej  inteligentnych miast 
świata 24 w roku 2013 wyróżniono następujące miasta: Songdo City w Korei Południowej; 

24 Ranking The 10 Smartest Cities on the Planet przeprowadzany jest przez Fast Company, organizację 
zajmującą się m.in.wdrażaniem najnowszych technologii 
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Lavasa w Indiach; PlanIT Valley w Portugalii; Skolkovo w Rosji; Masdar w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich; Wuxi w Chinach; King Abdullah Economic City w Arabii Saudyjskiej; 
Dubuque, Iowa USA; Ho Chi Minh City w Wietnamie; Nano City w Indiach.

Obecność miast  azjatyckich nie dziwi,  bowiem Songdo City od końca XX wieku bu
dowane  jest  jako miasto  inteligentne,  podobnie  jak  Lavasa  w  Indiach.  Te miasta  prawie 
corocznie zajmują znaczące miejsca na liście rankingowej. Podobnie jak obecność PlanIT 
Valley europejskiego projektu budowy, miasto w Portugalii na przedmieściach miasta Para
des, oddalonego o 30 km na wschód od miasta Porto25. Budowane jest ono na podstawie pro
gramu komputerowego i jako program komputerowy, który został opracowany przez Steve 
Lewis programistę komputerowego firmy IBM. Ma spełniać wszystkie wymagania odnośnie 
do warunków ochrony środowiska przyrodniczego, tzn. likwidacja emisji gazów cieplarnia
nych i dwutlenku węgla, uzyskiwanie energii i wody ze źródeł niekonwencjonalnych, pełny 
recykling odpadów, niezależnie od innych rozwiązań lokujących go w grupie smart city.

We wznoszonym od kilku lat na pustyni nowym mieście Masdar26, na rzecz specyficz
nych potrzeb tego kwalifikowanego jako inteligentne i ekologiczne miasto, pracują zespoły 
naukowców i specjalistów w budowanym równolegle parku technologicznym. Badania doty
czące adaptacji ludności miasta do nowych technologii prowadzone są także m.in. w ramach 
hiszpańskiego projektu urban lab22@ Barcelona27.

Wyniki prac trzech europejskich centrów naukowych28 dotyczące rankingu miast inteli
gentnych (smart cities) objęły 70 miast o wielkości od 50–250 tys, mieszkańców pokazały, 
że w pierwszej dziesiątce znalazły się trzy miasta duńskie (Aarhus, Aalborg i Odense) oraz 
trzy fińskie (Turku, Tampere i Oulu) oraz dwa austriackie (Linz i Salzburg). Na pierwszym 
miejscu  był Luksemburg.  Jako  ciekawostkę można  potraktować  fakt  odnotowania w  tym 
rankingu miast polskich i na 48 miejscu pojawił się Rzeszów, po pięćdziesiątym Białystok, 
a kilka miejsc dalej Bydgoszcz, potem jeszcze Szczecin i pod sam koniec Kielce. Stosun
kowo wysokie miejsce Rzeszowa być może wynika z faktu wysokiego odsetka studentów 
w populacji miasta29.

25 Miasto  PlanIT  określane  jako  zielone,  inteligentne    miasto    stanowić ma  europejską  odpowiedź 
na Sillicon Valley, budowane jest na podstawie programu komputerowego i jako program kompute
rowy opracowany przez Steve Lewis programistę komputerowego. Przewiduje się, że część zasad
nicza miasta  zostanie  ukończona w  2015  roku.  Pracownicy  tamtejszego  parku  technologicznego 
maja na sobie prowadzić doświadczenia akceptacji życia w tym wypełnionym czujnikami mieście, 
co upodabnia je do wizji Orwella.

26 Miasto projektowane jest przez zespół Normana Fostera
27 Miejskie Lab jest narzędziem, aby ułatwić korzystanie z przestrzeni publicznej w Barcelonie w celu 
przeprowadzenia badań  i programów pilotażowych na  temat produktów  i usług mających wpływ 
na rozwój miasta. 

28 Badania te prowadzone były w roku 2007 przez: Europea Mediumsized Citiescentre of Regional  
Science  (srf)  z Wiedeńskiego  Uniwersytetu  Technologicznego, Wydział  Geografii  Uniwersytetu 
w Ljublianie, i Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies (otb) Uniwersytetu Tech
nologicznego z Delf.

29 Wynosi on ponad 300 na 1000 mieszkańców, gdy w wielu akademickich miastach Europy oscyluje 
od 50 ‒100.
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6. Współczesna charakterystyka miasta ekologicznego

Ekomiasta można powoli uznać za przyszłość architektury. Coraz częściej w projektach 
podkreśla się wagę rozwiązań ekologicznych wpływających na energooszczędność podczas 
eksploatacji budynku. Biorąc  pod uwagę najnowsze miasta ekologiczne współcześnie budo
wane najczęściej spełniane są następujące jego kryteria:
–  samowystarczalność w pozyskiwaniu energii (odnawialnej) i wody,
–  system recyklingu odpadów ‒ układ zeroodpadów,
–  likwidacja emisji dwutlenku węgla,
–  zrównoważona mobilność: transport publiczny, pieszy, rowerowy,
–  przywrócenie zniszczonych ekologicznie obszarów miejskich,
–  mieszkania dla wszystkich grup społecznych,
–  łatwo dostępna edukacja ekologiczna dla wszystkich poziomów kształcenia,
–  zdolność do wzrostu i rozwoju w miarę zmiany populacji.

W wielu krajach na całym świecie współcześnie kreowane są miasta ekologiczne czę
sto  w  dużym  stopniu  wykorzystujące  rozwiązania  stosowane  w  miastach  inteligentnych 
(zarówno  smart,  jak  i  intelligent).  W  niniejszym  artykule  skupiono  się  na  wybranych 
przykładach  europejskich.  W  ostatnich  latach  największą  liczbę  takich  miast  projektuje 
się w Wielkiej Brytanii,  gdzie do  roku 2020 ma zostać  zbudowanych 10 nowych przyja
znych  dla  środowiska  osad,  ekomiast.  Pierwsze  cztery miasta mają  być  finansowane  ze 
środków rządowych. Owe cztery miasta ‒ mają  liczyć 10  tysięcy domów, czyli zapewnić 
mieszkania  dla  około  30‒40  tysięcy  mieszkańców  i  przewiduje  się,  że  będą  ukończone 
w roku 2016.

Brytyjskie ekomiasta w założeniu mają przyczynić się do złagodzenia braku dostępnych 
cenowo mieszkań  na wynajem  i  sprzedaży,  a  także  do  zminimalizowania  skutków  zmia
ny klimatu. Jednocześnie mogą zapewnić nowoczesne mieszkania z niższymi rachunkami 
za energię, energooszczędne biura oraz nowe szkoły, ośrodki społeczne i usługi.

Charakterystyczne cechy brytyjskich ekomiast:
–  miejskie systemy ogrzewania, punkty ładowania samochodów elektrycznych;
–  wszystkie domy leżą w zasięgu 10 minut pieszo od środków transportu publicznego i co

dziennych usług;
–  parki, boiska i ogrody mają stanowić 40 procent powierzchni miasta;
–  sklepy, restauracje i szkoły mają być budynkami, które nie emitują dwutlenku węgla;
–  przejazdy samochodem w obrębie takiego miasta mają stanowić mniej niż połowę wszyst

kich przejazdów;
–  domy wyposażone są w inteligentne liczniki mediów oraz instalacje słoneczne i wiatrowe, 

a mieszkańcy mogą sprzedać nadwyżki energii sieciom energetycznym.
Pierwszym  z  grupy  nowych  brytyjskich  miast  ekologicznych  ma  być  Sherford,  któ

rego  budowę  rozpoczęto w  roku  2007  na  przedmieściach  Plymouth w  hrabstwie Devon. 
Zakładano, że do  roku 2009 powstanie  tam około 300 nowych mieszkań,  lecz przedłuża
jące się procedury spowodowały opóźnienie inwestycji. Po zakończeniu budowy w latach 
2017‒2021 w mieście  będzie  około  5500 mieszkań  usytuowanych w  tradycyjnej  niskiej, 
lecz bardzo intensywnej zabudowie pierzejowej. Przewidziano przeznaczenie około 1/3 po
wierzchni miasta na  tereny zieleni. Miasto  zapewni  likwidację  emisji  dwutlenku, przewi
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dziano budowę efektywnych energetycznie budynków niskich oraz takie zagospodarowanie 
jego przestrzeni, by z każdego mieszkania dostęp do usług był w zasięgu ruchu pieszego.

Za pierwsze energooszczędne miasto w Europie uważa się duńskie Stenlose South, które 
założono w wyniku decyzji Rady Gminy Egedal z roku 2003, przeznaczając obszar Stenlose 
South, o powierzchni ponad 76 hektarów pod budowę wyłącznie obiektów o niskim zuży
ciu energii. Projekt przewidywał powstanie 750 energooszczędnych i ekologicznych budyn
ków. Wśród nich znajdują się zarówno domy jedno, jak i wielorodzinne, budynki socjalne, 
lokale usługowe. Wszystkie budynki na  terenie Stenlose South powinny być wyposażone 
w panele solarne o powierzchni 3 m2 na dom. Szczególną uwagę przywiązano się do ener
gooszczędności, przede wszystkim do obniżenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania 
budynków30. Uzyskano to dzięki stosowaniu efektywnej izolacji termicznej budynków oraz 
użytkowaniu pomp ciepła. Oszczędność dotyczy także zużycia wody. Wysokie wymagania 
stosowane są odnośnie do ochrony środowiska naturalnego. Powszechnie są stosowane pa
nele  słoneczne, nie  tylko na dachach budynków, ale  także  jako pokrycie pochyłych  ścian 
budynków użyteczności publicznej. Założone zbiorniki na wodę deszczową dają możliwość 
jej kilkakrotnego wykorzystywania przede wszystkim do prania i do spłukiwania toalet jako 
woda tzw. szara. W obiektach zastosowano zdrowe materiały budowlane31. Stosowanie tych 
rozwiązań pozwoliło uzyskać spektakularne oszczędności w zakresie energii rzędu 3,6 mi
liona kWh rocznie, co stanowi ekwiwalent 400 000 litrów oleju32. Dodatkowo w Stenlose 
South33 może być wyprodukowane około 3 miliony kWh odnawialnej energii przekazywane 
do sieci ogólnokrajowej. Zużycie wody zmniejszono rocznie o ponad 2000 m3 w stosunku 
do osiedli tradycyjnych. Dodatkowo, w porównaniu do standardowych budynków, nie użyto: 
58 ton PVC i 200 ton impregnowanych kreozotem materiałów drewnianych.

Władze  gminy  Egedal  sukcesywnie  zwiększają  ‒  w  stosunku  do  nowo  powstających 
budynków ‒ wymagania dotyczące oszczędności energii, co w przyszłości przełoży się na 
jeszcze większy bilans oszczędności. Inwestycją tą Gmina Egedal stała się nie tylko inspi
racją dla innych miejscowości, ale przede wszystkim doprowadziła w 2007 roku do zmian 
w duńskim prawie, które ułatwiają gminom budowę obiektów o niskim zużyciu energii.

Podobne miasto, a w zasadzie osiedle powstaje w Hiszpanii w sąsiedztwie miasta Logroño 
jako  miastoosiedla  Montecorvo34,  które  zlokalizowano  w  północnej  prowincji  La  Rio
ja.  Podstawowym  założeniem  dla  kreacji  tego miasta  było  całkowite  ograniczenie  emisji 
dwutlenku węgla i oparcie potrzeb energetycznych na energii słonecznej i wiatrowej gene
rowanej na miejscu. Zabudowa miasteczka ekologicznego  łączy dwa wzgórza. Całkowita 

30 Zużycie  energii  do  ogrzewania  budynków,  nie  może  przekroczyć  34  kWh/m2,  a  zaleca  się  
15 kWh/m2.

31 Do budowy zabronione jest używanie PVC i impregnowanych kreozotem materiałów drewnianych.
32   Przekłada się to na redukcję emisji CO2 o ponad 630 ton http://www.treehugger.com/corporatere
sponsibility/lifeindenmarkssuperlow.

33 http://www.treehugger.com/corporateresponsibility/lifeindenmarkssuperlow.
34 Będące projektem holenderskiej firmy MVRDV   i hiszpańskiej firmy Gras w wyniku wygranego 
konkursu  architektonicznourbanistycznego w 2008  r. Dodatkowo obie firmy mają  też współpra
cować z BCN Business Park w Martorell, w Hiszpanii, nad dopracowaniem projektu. [Za:] http://
www.earchitect.co.uk/spain/logronoecocity.
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powierzchnia miasta zajmuje 56 ha. Zabudowa stanowi jedynie około 11% powierzchni mia
sta. W Mantecorvo wznosi się 3000 mieszkań dla około 10 tysięcy mieszkańców. Dla zie
leni przeznaczono 73% powierzchni miasta, lecz w tym obszarze znajdują się także fermy 
wiatrowe  i  zestawy  baterii  słonecznych.  Pozostały  teren  16%  zostanie  przeznaczony  pod 
budowę układu komunikacji pieszej i kołowej.

Usytuowane w dwurzędach budynki miasta będą miały orientację północpołudnie, za
pewniając  optymalne  oświetlenie  naturalne  i  naturalną  wentylację.  Elewacja  południowa 
wszystkich  budynków  ułożonych  wzdłuż  serpentyny  łączącej  oba  wzgórza  wyniesie  po
nad  1  km. W  podziemiach  budynków   mieszkalnych  przewiduje  się  garaże35,  a w  parte
rach ‒ usługi. Budynki usytuowane zostały na wzgórzach o takim spadku, że pomimo czę
ściowego ułożenia ich w dwu rzędach budynki położone niżej nie będą zasłaniały widoku 
tym sytuowanym powyżej. Wszystkie niższe budynki wyposażono w zielone dachy z po
rowatej  nawierzchni,  które  mogą  być  wykorzystywane  przez  mieszkańców  dla  towarzy
skich spotkań. Z każdego mieszkania będzie widok na południe. Do nawadniania, terenów 
zieleni w mieście będzie używana tzw. szara woda z oczyszczalni ścieków, w ilości około 
200 000 m³ w każdym roku.

Transport w mieście  został  rozwiązany  przede wszystkim  za  pomocą  kolejki  linowej, 
która połączy dolne partie miasta ze szczytem wzgórza, na którym ulokowano ekologiczne 
muzeum oraz centrum badań i promocji dla technologii odnawialnych i energooszczędnych. 
Niemniej  jednak  droga  ruchu  szybkiego  przecina w  poprzek  osiedle,  zapewniając  dojazd 
samochodowy do każdego budynku. Zainteresowani mieszkaniem w Logroño Montecorvo 
deklarują się jako wegetarianie co dodatkowo może mieć znaczeniu do marketingu urbani
stycznego tego miasteczka. Krytycy  zwracają uwagę na nadmiernie rozbudowany system 
indywidualnego transportu samochodowego.

7. Podsumowanie i wnioski

Prowadzone  od  ponad  stu  lat  prace  na  rzecz wykreowania  zdrowego miasta w  ostat
nich 40‒50 wyraźnie przyspieszyła zwłaszcza w zakresie rożnego rodzaju prac legislacyjnch 
środowisk międzynarodowych, trwale wpisując rozwój zrównoważony, ochronę środowiska 
przyrodniczego i ideę miasta ekologicznego w system działań politycznych, planistycznych 
i projektowych. O możliwościach kreacji  takiego miasta decydują dzisiaj  także  rozwiąza
nia  innowacyjne  wynikające  z  osiągnięć  przemysłów  zaawansowanych  technologicznie 
i prowadzonych specjalistycznych badań.

Coraz wyraźniej rysują się zainteresowania coraz większej liczby zespołów projektowych 
do podejmowania tematów związanych z budową miasta ekologicznego. Nie tylko polega
jące na powiększeniu i ochronie terenów zieleni, ale także na wykorzystaniu najnowszych 
rozwiązań technologicznych na rzecz jego budowy i użytkowania. Stąd wiele projektów eko
miasta, prócz najnowszych rozwiązań technicznych, zawiera też wysokie wartości intelek
tualne i artystyczne. Obserwując, trwające już ponad wiek, działania zmierzające do zwięk

35 W budynkach wysokich 10 kondygnacyjnych , trzy to kondygnacje podziemne, które zajmą garaże 
w niskich czterokondygnacyjnych jedna podziemna kondygnacja została przeznaczona na garaże.
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szenia  atrakcyjności  przestrzeni miejskiej  z  jednej  strony wynikają  z  priorytetu  poprawy 
warunków higienicznosanitarnych miast. Związane jest to między innymi z zapewnieniem 
bezpośredniego dostępu mieszkańców do terenów zieleni, co pociąga za sobą konieczność 
zwiększenia powierzchni takich terenów, zapewnienia sprawnych rozwiązań nieuciążliwego 
dla  środowiska  transportu miejskiego,  podniesienia komfortu  życia miejskiego,  który  jest 
dzisiaj doskonale  rozumiany nie  tylko przez  fachowców i projektantów, ale  także a może 
przede wszystkim przez  coraz  lepiej wykształcone  społeczeństwo miast. Z drugiej  strony 
poprawa komfortu zamieszkania w mieście daje szansę na szybszy rozwój gospodarczy spo
wodowany bardziej atrakcyjną ofertą dla inwestorów. W tym rozwoju modne i chwytliwe ha
sła związane z ekologicznym miejscem zamieszkania poza rzeczywistą poprawą warunków 
życia mogą się stawać chwytem marketingowym. Jakość życia w mieście  i poprawa  jego 
przestrzeni są coraz bardziej istotne w świetle przewidywań demograficznych zakładających 
zwiększenie wielkości  społeczności miejskiej  za  niecałe  40  lat  do  75% populacji  świata. 
Zaskakująca może wydawać się stała aktualność idei miast sprzed 100 lat, zarówno pomysłu 
Ebezenera Howarda jak i układu pasmowego Arturo Sorya y Mata, co może nie do końca 
wynika z ich nieprzemijalności, a raczej stosowania przez nich rozwiązań zbieżnych z popu
larnymi obecnie wymaganiami ekologii.
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To Professor Stanisław Juchnowicz

1. Introduction

Architectural design (and architecture itself – the Mother of Arts) is a complex domain. 
It is different from other arts in that it has to fulfil many requirements of different categories, 
starting from the downtoearth, physical ones to the transcendental – symbolic ones. In the 
ancient times these categories were described by Vitruvius as Utilitas – satisfying the needs, 
utility, Firmitas – permanence giving the sense of security, and Venustas – visually defined 
spatial order. These timeless categories remain valid also today. Postmodernity added more 
to those three, namely meaning (Intellectus), and yet another category: establishing relations 
with the context, which encompasses the broadly understood ecology (Ecologia), i.e. relations 
with natural, social, historic, visual and any other environment). Each of the categories listed 
above  comprises  many  subcategories  –  detailed  postulates  and  requirements.  Satisfying 
them all to the same degree is not possible, because in many cases fulfilling some practically 
precludes  satisfying others  (e.g.  striving  for high quality  is  at  variance with  the desire  to 
lower the construction costs).

Regardless  of  the  degree  to  which  these  requirements  are  fulfilled,  design  activity  is 
aimed at  creating  a  certain  (usually positive)  change of human behaviour,  and – whether 
it wants  it  or not –  it  affects  the  lives of  the people  associated with  a given construction 
project, contributing to the improvement of the quality of everyday life and of the conditions 
of performing tasks, enabling new types of behaviour, and the like.

Writing ‘the score’ of an architectural design confronts the architect with the necessity 
of making  the  choice. Naturally,  he must  take  into  account  all  the five  categories,  yet  he 
has  also  to determine hierarchy of  their  importance,  and define  to what  extent  individual 
detailed requirements are to be met. His choice depends on the relevant  legal regulations, 
geographical situation, relations with the investor, etc., first of all, however, it depends on the 
psychological characteristics of the designer and his or her education. Individual preferences, 
determining what will be emphasised in the design process, create a characteristic profile of 
all the works by a given person. It is not the subject of this text to pronounce a judgement 
whether creative approaches (receptive as well) are genetically determined or not. Creative 
profiles may be  compared  and grouped  into  types. We notice  similarities  among  creative 
works done in the same epoch (in the Gothic, the Baroque or Modernism), but there are also 
features  that are common to creators  irrespective of historical period or fashion. They are 
more related to the personality and education. And that is the topic of the paper.

Analysing  built  works  of  architecture,  design  projects  that  have  never  been  realised, 
intentions  and  guidelines  recorded  in  texts  (and  thus  contributing  to  the  theory  of 
architecture), as well as drawing from the experience of  teaching design, one can attempt 
to  reconstruct  the  intentions,  and  the  course  of  the  creative  process.  What  was/should 
have  been  the  starting  point  of  the  activity? What  is/should  be  the  hierarchy  of  values 
in every specific case?

The approaches in architectural design may also be interpreted as narratives; individual 
narratives  of  specific  architects,  which  together  form  great,  timeless  sequences,  supra 
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individual,  or  in  other words:  interindividual1  tendencies  in  designing  – metanarratives. 
A narrative bestowing characteristic features upon the design scenario leads to the physical 
realisation of a spatial object. This object is in turn a potential subject of study for aesthetics. 
A question thus arises: can we talk about the aesthetics of the creative process itself? About 
the aesthetic aspects of making choices in the process of designing?

Bohdan Lisowski2 was working on a taxonomy of contemporary architecture3. He was 
analysing the forms of individual architectural objects and putting them in the categories he 
had created, in which the identified stylistic types were given labels: the genus proximum was 
indicated with one of his own terms (as e.g.: abstractionism, emotionalism or rationalism) 
and differentia specifica  with  appropriate  adjectives  (e.g.:  boxlike,  antiboxlike,  poetic). 
The number of  the adjectives reached nine at  times. Confirming himself  in his conviction 
on the accuracy of his premises, which stated that it is the  f o r m  that defines architecture 
and makes the building an object of esteem (“famous form”), he often asked his colleagues 
whether  a  similar  mechanism  acts  also  in  respect  of  the  functional  solution  (“famous 
function”), as well as structural design (“famous construction”). True, it is the form of the 
building  that,  according  to  the  universally  acknowledged  opinion, makes  its  architecture 
and architect famous. Rare are the cases, such as Nowicki’s arena in Raleigh4 or Maillart’s 
bridges5  that  are  famous  because  of  their  construction.  Similarly,  Häring’s  farm6 as an 
example of “skin wrapped up around the function,” as Lisowski himself used to describe this 
object, could hardly be considered a wellknown building, leaving alone ‘famous’.

This  little  survey,  although  it  proves  that  the  form  is most  important  in  architecture, 
indirectly allows us to realise that there are other evaluation options. A question thus arises: 
what about the rest of the Vitruvian categories? The paper presents two types of approach 
towards architectural design. They are in opposition to each other, and to a certain degree 
they mark the extremes. The whole of architectural work falls somewhere between them and 
is contained within the framework outlined by them, sometimes it belongs to one of them, 
sometimes it finds balance between them and finds its place somewhere in the middle, most 
often, however,  it  is  a mixture of both  these  tendencies, of which  the designer himself  is 
unaware.

1  See: J. Żórawski, Siatka prostych, Cracow University of Technology, Kraków 2012.
2  Prof.  B.  Lisowski  (1924–1992)  worked  at  the  Faculty  of Architecture  of  Cracow  University  of 
Technology in Kraków in years 1945–1992, where he was first a junior, later a senior lecturer and 
subsequently an assistant professor in the Chair of Industrial Architecture Design created by prof. 
Juliusz Żórawski (1898–1967), which he took over after Żórawski’s death.

3  E.g. B. Lisowski, K.  Januszkiewicz, Systematyka architektury – Polska i świat. A presentation at 
the international exhibition TERRA 2, Wrocław 1981; B. Lisowski, Stan istniejący i postulowany 
w architekturze końca XX w., Cracow University of Technology, Kraków 1985.

4  Raleigh,  North  Carolina  (1952–1953).  The  first  suspended  roof  in  the  world,  built  according  to 
the idea of Maciej Nowicki in collaboration of W. H. Deitrick and Severud.

5  Robert Maillart, e.g. the Salginatobel Bridge in Schiers, Switzerland (1929‒1930).
6  Hugo Häring, farm in Garkau (1928).
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2. Architecture. Metanarrative ‘A’

On  the  one  hand,  the  apparently  dominant  approach  to  architecture  focuses  attention 
in  reception  (and  in  professional  critique,  too)  primarily  on  the  external  form  of  the 
architectural  object.  This  is  what  Lisowski  was  talking  about.  This  attitude  is  naturally 
reflected  in  the  design  practice. Responding  to  the  demand,  designers  are finetuning  the 
form. It  is  through the external form – so realistically presented with the use of computer 
visualisation – that they are trying to win the viewers over to their vision, many a time hiding 
functional shortcomings and deficiencies. They understand their art as the art of form and 
strive for excellence in it. Certainly, this narrative could be called classic, but we shall call 
it Architecture, proudly written with  the capital  ‘A’. The English  language has a  succinct 
way  of  describing  this  approach  as  acting  from without.  For  the  designer, Architect with 
the capital A, demiurge and omniscient expert, it is the casing that matters – once the outer 
bodywork is ready, the internal functions are “crammed” inside in a way that does not matter 
all that much. His operations run from top – down. Many of them do not seek beauty any more 
as this category has gone out of fashion, and concentrate on defining the form itself – many 
times mediocre in result. Focusing on the form of one’s own work draws attention away from 
the surroundings, which become irrelevant. The quotation from Rem Koolhaas that overused 
by many in inappropriate sense has recently become popular – ‘fuck the context’ – renders 
well the approach of narrative ‘A’ to the problems of environment7.

We  have  to  admit  that  Lisowski  was  right  –  we  say:  “a  nice  building”,  “a  beautiful 
new school”, we do not  cheer  in  admiration and cry  exclamations  like:  “what  a  splendid 
functional  solution!”  (or  at  least  very  rarely).  The  function,  and  very  often  the  structure 
alike, are invisible. The comfort of a functional solution may be felt when we work, relax 
or simply spend time inside a building, but we are not always able to evaluate the quality 
of  the  plan.  Only  a  structural  engineer  will  think  that  a  building  has  a  pretty,  or  more 
adequately – elegant, or even “unparalleled” structure, an average recipient will not.

3. Building. Metanarrative ‘B’

On the other hand, there is the approach to architecture and its design that emphasises 
the primacy of other  categories  than  form. Let us disregard  the  structure, which  is  doing 
best when it is exclusively a loadbearing setup, such as a largespan bridge, the structure 
of which must be subjected  to  the  laws of physics  (ergo Nature) and will not permit any 
fooling around with form.

Let us  focus on  the approach  that has an equally ancient  lineage as  the one discussed 
above, although for whole centuries it remained unnoticed and had no theory to support it. 
Considered to characterise the actions of uneducated persons devoid of any artistic features, 

7  It could be said that in ancient Greece the context was not taken into account, either, as they were 
putting  their  temples  at  the  highest  points  of  the  landscape,  natural  –  at  that  time.  They  were 
operating on the principle of contrast in those days. Today it is difficult to find conditions for such 
clear juxtaposition, average situations are much more complex.
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it could not be of any interest for the true creator, i.e. the Architect, it was not worthy of any 
attention from the critic, either. Its essence was pragmatism.

The  starting  point  for  the  designer’s  work  is  the  internal  problem,  the  function  – 
(sometimes)  understood  in different ways – which  can  also be  a  symbolic  function. This 
is  acting  from within.  Nothing  new  –  centuries  ago  Laotze  pointed  out  that  it  was  the 
void within the vase that mattered, not its visual form.  Designing is treated as the process 
of  searching,  starting  from  getting  familiar  with  the  surroundings  (the  context),  then 
attempting to analyse the needs and recognise the problems – first of all the social problem, 
but also environmental.  In  the past and  today  it meant and continues  to mean  the same – 
experimentation  in  the  pursuit  of  a  building  that works well  and  corresponds well  to  the 
specific  task  for which  it  is being built, with  the use of  the available options and means, 
and in compliance with the laws of nature. The external form will be the result of solving 
the  internal problems and will emerge somehow by itself. According  to  the  theory, which 
has already been developed, the final form should appear automatically.

The designer of the Builder type considers himself more of a craftsman in his profession 
than a Creator. Instead, he is keen on experimenting – with the existing substance or with 
the  future  user  (as  long  as  the  latter  is  prepared  for  that). This  narrative  could  be  called 
Natural, but in order to provide a match for the already discussed Architecture let us call it 
Building. And what it means here is not stacking bricks one upon another, but the generally 
understood creative process consisting in adding, walking the logical path towards the whole. 
The term Building (written with the capital ‘B’) makes reference to the German use of the 
verb and at the same time the verbal noun BAUEN, which was proposed by Hugo Häring.

The  starting  point  in  designing  functional  solutions  is/should  be  nature,  and  nature 
does not like the rush. A nonarchitect would design and  s l o w l y  build himself an abode 
in such an evolutionary way, e.g. this is how a Carpathian highlander, the Hutsul – poetically 
described by Stanisław Vincenz – would go about this business:

“Nobody would establish a hut straight away in the thinned and lightened forest. Some 
were testing and experimenting for a whole generation, sometimes two. First, a night 
spent between two bonfires. Next, tents made of tree branches – once at the one end 
of the area and once at the other. Finally, shelters at both ends of the pastureland (…). 
Next,  halfhut,  halfstable,  halfhay  storing  place,  just  for  one  season  (…). A  half 
permanent dwelling place, maybe an experimental stage for a future hut (…). A man 
needs a permanent home – not just for sleeping, not  just for shelter, not for  just one 
season – only when he gets himself a wife”8.

It  is  hard  to  imagine  a  better  epitome  of  the  model  actions  in  Building.  We  have 
everything here:  two big  social  groups  (characteristic  of  contemporary urban  societies)  – 
a  single  and  a  family;  careful  overview  of  the  context,  gradual  getting  familiar with  the 
place and gradual building, adjusted to the changing needs; programmatic growth (instead 
of an immediately ready end product). Someone (the Architect) may say that at present  it 
is  impossible  to “sniff”  the plot  for years,  there  is no point, either,  in  losing  the potential 
profit staging the building project – it is better to build the whole structure at once and have 

8  Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie. Pasmo I: Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy 
z wierchowiny huculskiej, PAX, Warszawa 1980, pp. 5556.
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the result and  the  income. However,  if we do not  think solely about  the erected building, 
if we intend to use architecture to support the creation of civil society or even if we accept 
the collective individualism of our times, we know that social dialogue requires time, a lot 
of time … Such slowdown seems to be characteristic of the Building narrative.

Building,  as  discussed  here,  may  involve  many  different  manners  of  action.  They 
are:  the  study  of  nature  and  its  imitation,  experimentation  with  materials,  developing 
a vision, aleatoricism, freedom of creating a form resulting from the function and structural 
considerations  rather  than  aesthetic  speculation,  social  dialogue  (sharing  decisions  with 
the  future  users),  and  also  using  affordances  –  available  ready  situations,  which  will 
frequently  entail  recycling  –  adaptation  of  already  existing  and  ready  objects  (in  the 
Architecture narrative it would mean giving up one’s creative identity).

As  the  general  conclusion  of  the  above  considerations  it  could  be  indicated  at  this 
point  that although  in  the past and even  today  the approach characteristic of Architecture 
– grand Architecture – is still dominant, we can see a growing significance of the Building 
attitude.  This  is  related  to  the  global  tendency  of  paying  more  attention  to  the  ecology 
issues and sustainability in development. 

4. Metanarratives in theory and practice

Architecture of metanarrative ‘A’ relatively early acquired some theory which safeguarded 
its  longlasting  dominance. This  theory,  the  theory  of  beauty, was  developed  and  passed 
on  to  the next generations by  the  ancient Greeks.  In  the version dedicated  specifically  to 
architecture it was collected by Vitruvius.

Every building is a system, and this system was codified. Proportions, i.e. the relations 
of dimensions of the building parts to each other and to the whole, which were achievable 
due to the constructional skills and loadbearing capacities of the material (stone)9 used at 
that time, got people accustomed to their appearance and were soon accepted as the norm. 
Thus the artistic taste and at the same time the axiom of the ancient aesthetics was developed. 
“Perfection  depends  on many  numerical  relations  and  small  differences  decide  upon  it,” 
claimed Polykleitos10, and the Pythagoreans, similarly, saw beauty as the question of order 
and  regularity  in  the  arrangement of parts. Some habits  of  that  time persevered  for  ages. 
“As late as two and a half thousand years after, modern architects – renouncing all the later 
developed forms – wanted to recreate those that Greece used in its archaic period”11, noticed 
Władysław Tatarkiewicz. They valued these forms for their visual beauty (Ill. 1). According 
to  ViolletleDuc12,  the  sense  of  sight  provided  the  Greeks  with  delights  (jouissances) 
which we are unable to experience. And jouissance is an expression used by the French to 

 9 Vitruvius  (1956),  in  his  treatise  De Architectura,  emphasised  that  the  length  of  the  architrave 
should not exceed the sum of three diameters of the columns, because otherwise architraves “may 
collapse under their own weight”.

10 W. Tatarkiewicz (1962), Estetyka starożytna. Historia estetyki I, Ossolineum, Wrocław etc., p. 95.
11 Ibidem, p. 33.
12 Etienne ViolletleDuc, Dictionnaire d’architecture. After: W. Tatarkiewicz, op. cit., p. 35.
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describe an orgasmic sexual pleasure. Indeed, such approach says really little about the utility 
aspect of the building.

Imitation of  the ancient models of beautiful  form was  revived at  the beginning of  the 
modern era.  It was at  the heart of  the Renaissance  theory of architecture13. The invention 
of print played an important role at that time, as it offered the possibility of presenting visual 
examples  replacing  the  ineffective mediation  of words14,  and  simultaneously  it  stabilised 
the  manner  of  design.  In  the  Renaissance,  the  method  of  designing  was  communicated 
on paper. Carpo (2001) explains it well.

The treatise by Sebastiano Serlio15  marked  the  beginning  of  a  new  architectural 
method based on image. Image became the tool for propagating information on technology. 
The  model  replaced  the  principle.  Serlio’s  five  orders  offered  the  basis  for  structural 
grammar of an architectural composition (Ill. 2). They provided a repertoire of standardised 
and  repetitive  architectural  components which  could  be  combined  according  to  precisely 
formulated  rules,  and  acted  as  semantic  signs.  Serlio  wanted  his  textbook  to  be  easy  to 
use so that any architect – especially – as Serlio himself wrote – an architect “of average 
talent” (!) could make compositions in the all’antica style without specialist studies, even 
without  having  seen  an  ancient  architectural  structure.  It  was  to  reduce  the  risk  related 
to inept imitation.

The  very  idea  that  an  architectural  composition  can  be  reduced  to  the  assembly  of 
a  limited  number  of  elemental  parts  resembles  the  combinatory  function  of  alphabetic 
language16. A spectacular example is the ‘Tariff’ of architectural orders – a table in which 
the  elements  of  each  order  are  defined  by  numerically  recorded multiples  of  the module 
(the  column  diameter)17  (Ill.  3).  Design  parameters  are  communicated  here  without  the 
mediation of illustration18!

Leone  Batista Alberti  ‘froze’  the  concept  of  a  beautiful  form.  In  a  completed  work 
“nothing can be changed, added or subtracted”. The building was deprived of the flexibility 
potential.

Jacopo  Sansovino  in  the  16th  century  invented  rustication  of  columns.  The  idea  was 
developed  two  centuries  later  by  ClaudeNicolas  Ledoux,  who  –  in  his  design  built  in

13 Carpo (2001), p. 54.
14 Alberti’s treatise is an exception, as he did not need examples in the form of drawings, res ab instituto 

aliena. In  his  iconophobic writings, Alberti  had  to  do  no  small  acrobatics  to  explain  entablature 
sections with the use of graphic representations of selected letters of alphabet. Capital C, L and S 
were combined in different ways in order to describe crosssections of bands, astragals, waves etc. 
Drawings were replaced by description.

15 Sebastiano Serlio, treatise (1537–1551).
16 See: Carpo (2001), p. 54.
17 Giuseppe Leoncini, Roma 1679, Ill. 5.6 in Carpo (2001), p. 101.
18 Vignola  expressed  all  the  dimensions  as multiples  or  fractions  of  “one  arbitrary measure  called 
the  module,”  he  formalised  the  rules  and  established  a  set  of  principles  which  was  numerical, 
proportional  and  devoid  of  a  visual  form. The  principles may  adopt  different  forms  in  different 
structures. Vignola’s principles are of generative character. His theory distances itself from the direct 
control of visual (visible) form.
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ArcetSenans – intensified the play of light on the column shafts (Ill. 4). The Temple of the 
Highest Being anticipated Le Corbusier’s  idea of architecture as “a  learned play of forms 
assembled  in  the  light”  (jeu savant des volumes en lumière). Le Corbusier pays attention 
to  the  average  user  and  thinks  of  their  needs  and  how  they  could  be  satisfied;  he  does 
not  use  the Renaissance  alphabet,  but  introduces  the  discipline  of  the  cuboid.  Perfecting 
the form, he, nevertheless, uses elements  taken from the classic repertoire of architecture. 
His modern  architecture  is  principally  classic  in  spirit.  Le Corbusier  studies  proportions, 
attributing  special  importance  to  the  ancient  sectio aurea.  The  crowning  of  the  above, 
and  also  an  important  contribution  to  the  Architecture  metanarrative  is  his  Modulor  – 
a  system  of  proportions  and  scale,  based  on  the  golden  ratio  and  the  height  of  a  human 
body – an elegant theoretical structure, which found application in his works, but also later, 
in the works of architects who are active today19 (Ill. 5).

The Architecture metanarrative  has  been  and  still  continues  to  be  so  strong  that  even 
today  the majority of  architectural production  is  ‘told’  in  this way.  It  is  also  the question 
of  demand. And  so,  every  (relatively  affluent)  Pole  desires  a  porch  with  columns  these 
days.  However,  these  will  no  longer  be  the  classic  columns  of  established  proportions 
of parts, but cylindrical posts of the form bestowed upon them by a cardboard tube. (Ill. 6) 
But even  they will be  some sort of  indispensable and dreamedof expression of  the  ideal 
form.

The concept of architecture parlante  seems  to  be  particularly  preferred  in  the 
Architecture  narrative.  It  ascribes  to  architecture  the  task  of  speaking  of  the  building’s 
function. The  simplest  example  is  the 18thcentury dairy by Le  Jeu  in  the  form of a cow. 
The idea itself was revived in the period of postmodernism, inter alia in the form of Stanley 
Tigerman’s Daisy House – a house of pleasure built on a frivolous plan (Ill. 7) ambiguously 
referring to the plan of Oikema – the abode of delight designed by C.N. Ledoux.

The  delight  his  ancestors  had  taken  in  the  ruins  of  Rome  and  the  works  of  Piranesi 
produced the Architect’s  interest  in  the  appearance  of  the  structure  he  has  designed  after 
many  years  of  use,  when  its  function  will  have  become  outdated.  Such  images  may 
be  found  both  at  Sir  John Soane’s  (1753–1837)  referring  to  his Bank  of England  (Ill.  8) 
and in Albert Speer’s texts on Zeppelinfeld in Nuremberg.

Certain ideas, of equally ancient lineage as the theory of Architecture, yet not connected 
with  architecture,  could  be  considered  the  theoretical  grounds  of  Building,  which  forms 
the  alternative metanarrative. They were  implemented  by Builders  unconsciously.  Let  us 
have a look at them. Democritus, unlike other philosophers of his time, claimed that nature 
should be  imitated, but not  in  the  sense of an actorlike portrayal of emotions, but  in  the 
sense  of  imitating  the  methods  in  which  it  operates,  i.e.  the  laws  of  physics. And  such 
recommendation may be referred to building.

Now we are of  the opinion  that  the basis  for action  is economy,  in  the case of design 
– the economy of exertion (energy) required to carry out the set task. (It is to some extent 
the life principle of every idler). Marcus Aurelius recommended: “Always take the shortest 

19  It has to be noticed that Le Corbusier’s theorizing also referred to other aspects of architecture: to 
function, to human needs and, through their (apparent) unification, to the idea of home as a machine 
for living.
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route. And  the  shortest  is  the one planned by nature”20;  “watch nature and  take  the paths 
marked out by nature” – wrote JeanJacques Rousseau (1712–1778) many centuries  later. 
Occam (the 13th cent.) put forward a postulate of limitation: entities must not be multiplied 
in  excess  of what  is  needed  (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem).  It  is  an 
important  guideline  for  a  designer  telling  him  that  he  should  reject  what  is  superfluous, 
and develop  the main concept  rather  than enrich  the design by adding new ‘unnecessary’ 
ideas. Continuing our review, we will find on the way Fermat’s Last Theorem (1637), then 
the rule at  the  initial stage of formulation in  the  texts of Leibniz,  later developed into  the 
principle  of  least  action  proposed  by  PierreLuis  Moreau  de  Mauperthuis  (1741),  who 
claimed that all natural phenomena take their course in such a way that the quantity called 
‘action’ tends to be minimised21. By the praxeologist Tadeusz Kotarbiński it was interpreted 
as the rule of good work. His principle of minimising interference says: “we try to arrange 
things  in such a way that  the  things we need should be happening of  their own accord to 
the greatest possible extent, at least from a certain point in a given process”22. These are all 
elements of the theory, which derived from philosophy, developed by physics and confirmed 
in practice, has gradually reached design. Andrzej Pawłowski, an industrial designer, takes 
over the praxeological guideline and comes up with the idea of the Naturally Shaped Form. 
The contemporary minimalism in architecture seems to operate, at  least  in the ideological 
sense, in compliance with this principle23.

For  the  activities  of  the  Builder  to  be  effective  and  offer  safe  realisation,  they  must 
comply  with  the  universal  laws  of  nature.  Every  builder  had  to  respect  them  even 
when,  as  in  Gothic,  he  had  no  theory  or  computational  methods  and  had  to  rely  on 
experimentation – the trial and error method, which entailed taking risks and the occurrence 
of  construction  disasters.  Ceilings  collapsed,  buildings  were  left  unfinished.  Yet,  the 
experiments continued.

The aim of  the Builders of  the Beauvais cathedral (13th–16th century) was to go up,  to 
Heaven,  to  create  the  possibly most  soaring nave.  In  order  to  achieve  this  aim,  they had 
to  build  a  latticework  of  flying  buttresses  outside,  overcoming  a  number  of  failures  or 
even disasters on  the way. The splendid External Form (!) should not mislead us –  it had 
enabled  the creation of  the highest Gothic presbytery, a challenge  to  the  laws of physics, 
which was offered to God with pride verging on conceit (Ill. 9). The Gothic, even without 
the experiments posing the hazards of collapsing, subscribes to narrative ‘B’. Incidentally, 
a mediaeval  cathedral  is magnificently  balanced,  it  is  “the  best  architectural  embodiment 
of a close integration of the interior and the external form – integration, which is one of the 

20 Marcus Aurelius (121‒180), Rozmyślania.
21  It  is  worth  noting  that  in  today’s  physics  this  principle  is  being  reinterpreted  as  the  principle 
of  the  extreme  –  in many  situations  the  action  is  not minimised  but maximised. Maybe  here,  if 
we  transpose  this  principle  into  the field of  art,  lies  the  difference between  an ordinary building 
structure and a masterpiece, with the latter interpreted as the case of maximising the action.

22 T. Kotarbiński (1886‒1981), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław etc. 2000, p. 97.
23 H. Szneider, Minimalizm jako metoda twórcza w architekturze współczesnej na wybranych przy-

kładach z lat 1990‒2005, Gdańsk  University  of  Technology,  Gdańsk  2009;  publication  of  the 
doctoral dissertation written under the supervision of Romana Cielątkowska.
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most important features of the mediaeval spirituality and sensitivity”24. Monasteries, charity 
houses,  also  towns, were  created with panache,  and  individual  components were  allowed 
independence, freedom of formation, as Żórawski would say, flexibility open to the option 
of  extension  (Ill.  10). Building,  also  in  the meaning  presented  in  this  paper,  is  a  process 
which  continues  even  after  the  physical  realisation  of  the  project.  Change  is  organically 
bound with Building. Change means also relation with the lapse of time25.

Rejecting  the  superfluous was  not  an  obvious  idea. The  architects  of  the  19th century 
were fixated on historic forms, and it was the constructors who took the lead and started to 
overcome increasingly more complex technological obstacles26. Objects were erected (almost 
exclusively)  in  compliance  with  the  laws  of  physics,  and  structures  directly  expressing 
the operation of forces showed their beauty. An example of Pawłowski’s Naturally Shaped 
Form  (NSF)  –  a  form  that  is  only modulated  by  the  designer  and  emerges  automatically 
after the entry conditions have been determined – is the catenary. Any limp line, e.g. a rope 
of a given length and two points of attachment for the ends, will adopt this shape. Antoni 
Gaudí used this arch gladly (at the turn of the 19th and 20th centuries). Eero Saarines (Ill. 11) 
and Santiago Calatrava, who remain under the influence of the Catalan Gaudí27, also build 
their designs on it.

Building  is  a  different  way  of  imagining:  we  think  about  the  internal  activity  rather 
than about the outer spatial form. It is the interior as the structure of function, the progress 
of the daily metabolism processes, of human lives and work, is to be expressed in the form 
adequate for its essence. It may not be closed in the casing of an external Form determined 
in advance. Oskar Hansen was a eulogist of the open form, open to new elements outside the 
original system, to change, to the passage of time. He formulated his own theory of the Open 
Form. The word “form” should not mislead us here, in this theory openness means internal 
ferment.

The  narrative  called  Building  here  has  been  hitherto  most  frequently  labelled  in  the 
publications  on  the  subject  as  “organic  architecture.”  And,  according  to  the  historians 
of  architecture,  it  had  three  varieties  in  the  20th  century,  associated  with  their  creators: 
Frank Lloyd Wright, Hugo Häring and Alvar Aalto.

24  J.  Le Goff, Héros et merveilles du Moyen Age, Édition  du  Seuil,  Paris  2008  (Polish  translation: 
K.  Marczewska): Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, Oficyna  Naukowa, 
Warszawa 2011, p. 94.

25 Cf.: Rudd (2000), p. 3: „[f]undamentally, organic design is about change, its allusion, its illusion, 
its actuality”.

26 Structures  which  beat  the  previously  achieved  parameters  in  a  leap  were:  the  record  of  size 
(Crystal  Palace,  London  1851),  the  record  of  height  (the  Eiffel  Tower,  Paris  1889),  the  record 
of a single span length (Galerie des Machines, Paris 1900).

27 See: the Gateway to the West by E. Saarinen in St. Louis (Missouri); S. Calatrava: the loadbearing 
curve of the façade of the multilevel carpark at Sondika airport in Bilbao.
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F.L. Wright,  the  great Builder,  described  his work  as:  organic,  natural28 or intrinsic29. 
He refers  the adjective  ‘organic’ also  to  the whole entity,  so he understood  it holistically. 
The Guggenheim Museum  in New York  (1943–1959),  its  rounded, windowless  structure 
contrasting with  the  neighbouring  structures, was  undoubtedly  created  from within, with 
the interior wound around the spiral ramp unfolding and leading visitors upwards, lit from 
above  through  the  central  skylight.  As  an  exhibition  area,  this  interior  offers  different 
opportunities  of  viewing  the works  of  art  than  a  classic  art  gallery. We  can  see  them  in 
a broader context of others, or even  from below (as  in Maurizio Catalan’s  retrospective!) 
(Ill. 12).

Hugo Häring  propagated  the  need  of  architecture  seen  as  a  process.  He  thought  and 
wrote  about  ‘New  building’  (‘das  neue Bauen’30),  about  the  organic  character  of  a work 
of  architecture  and  its mutual  relationship with man. His  concept  remained  in opposition 
to Le Corbusier’s  ‘modern architecture’. His cow shed  in Gut Garkau  (Ill. 13)  is  a  result 
of  innovative  functional  and  technological  solutions.  Häring  spoke  of  finding  the  form, 
of  designing  as  a  quest,  and  warned  against  hasty  decisions:  what  will  finally  appear 
important  reveals  itself  only  during  the  design  process.  Häring’s  architecture  is  unique 
and individual, it results from a close relation with the site in which it is located. The sense 
of his architecture stems from the context into which it is composed31.

We  cannot  fail  to  mention  at  this  point  the  great  philosopher  of  technology  and 
inventor  Richard  Buckminster  Fuller,  inter alia  a  propagator  of  synergy  and  constructor 
of the geodesic domes.

Christopher Alexander’s A Pattern Language is both a theory and method of architectural 
design  (Alexander  1977).  This  textbook  of  a  timeless  way  of  Building  (The Timeless 
Way of Building  is  the  title  of  one  of Alexander’s works32)  presents  253  parts  –  patterns 
(Ill. 14) which  the designer may  incorporate  into  the design, optionally adding some new 
ones  originating  in  his  own  ideas.  The  patterns  have  been  arranged  in  compliance  with 
the  logic  of  designing  from  the  most  general  down  to  the  most  specific  ones,  and  they 
form a narrative, where  their  sequence  is of  similar  significance as  the  sequence of parts 
of  speech  in  a  sentence order. The  above validates  the  analogy  to  language,  in which  an 
infinite number of sentences are generated with the use of a finite number of rules and words 
(Noam Chomsky,  Syntactic Structures,  1957). As  a  design method,  the  pattern  language 
may be classified as a participatory method, engaging future users into the decisionmaking 

28 See: Wright F.L. (1954). First of all idem (1963), and in particular the chapter: The language of an 
organic architecture, pp. 343351.

29  Intrinsic  –  basic,  inborn,  deepseated,  elemental,  inherent,  innate,  peculiar,  underlying,  builtin, 
central, congenital, connate, constitutional, constitutive, essential, fundamental, genuine, hereditary, 
inbred, indwelling, inmost, intimate, material, native, natural, particular, real, true. http://thesaurus.
com/browse/intrinsic (underlined by J.K. L.)

30 Hugo Häring (1947), Neues Bauen, PhönixVerlag.
31 See: BlundellJones (1982).
32 Ch. Alexander (1979), The Timeless Way of Building, Oxford UP, New York.
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process.  In  his  later  fourvolume work: The Nature of Order Alexander  (2002)  analyses 
the issue of order in space associating it with the processes of creating life33.

Participation  as  an  idea  is  characteristic  of  the Building narrative. Designing  together 
with  the  user/the  society  also  involves  discussion  on  what?  (function)  rather  than  on 
how?  (form). Theoretical  formulations  have  been  developed  relatively  recently. The  idea 
of  participation  itself  is  now universally  recognised  in  architecture,  although  the  practice 
of  this  design  method  is  very  limited  for  various  reasons,  including  the  resistance  and 
strength of  the  tradition of  the  ‘Architecture’ narrative. Nevertheless,  this  is  the way  that 
leads to the aesthetics of a civil society34.

The aging of the building is also perceived in a different way. The image of a picturesque 
ruin  no  longer  fascinates.  A  new  motif  has  emerged  in  the  ‘Building’  narrative,  under 
the  influence  of  the  Japanese  philosophy  of  nature,  namely  the  metabolism  movement. 
A  representative  of  this  trend  was  Kisho  Noriaki  Kurokawa  (Ill.  15)  and  his  capsule 
residential and office tower, where according to the author’s intention individual elements 
could be replaced or moved. Another  idea  is also maturing within  this narrative, and  it  is 
equally compliant with the nature’s way of operation – the idea of recycling and renovation: 
an old  factory building,  a  found  facility  (object trouvé)  is  embraced  as  it  is. The  interior 
is  transformed  for  a  new  function,  the  external  form  remains  unchanged.  The  beauty  of 
old  industrial  architecture  (Ill.  16)  is  appreciated,  and  industrial  facilities  in  now defunct 
factories house new – cultural or even housing – functions.

A Builder  has  no  ambition  to  build  everything  from  scratch. He  is more modest  and 
considers himself a craftsman providing service for his client.

5. Examples of architecture of the two metanarratives

Let us view a few examples. Nationalgalerie in Berlin by Ludwig Mies van der Rohe 
(1962–1968) clearly belongs to metanarrative ‘A’ (Ill. 17). Mies bestows upon the gallery 
the  character  of  a  temple  –  the  Temple  of  Art.  A  squareplan  structure,  supported  on 
eight posts  alone,  is placed on a high plinthterrace. The  functional value of  the building 
is disputable. Completely glazed outer walls produce an effect of dazzling  for  the viewer 
inside. On the other hand, the roof with huge eaves makes the interior dark. Admittedly, the 
very small number of supports offer freedom of arrangement, but it could be safely stated 
that the good functionality was not the objective of the building’s author.

In  the  unrealised  design  of  a  primary  school  by Hans  Scharoun  in Darmstadt  (1951) 
we  are  presented  with  a  completely  different  narrative  in  the  almost  literal  sense  of  the 
word. Organising  the  space  of  the  school,  Scharoun  creates  a  story  (Ill.  18). The  design 
of  the  school  emerges  as  a  plan  arranging  the  functions  and  connections  between  them. 
We  do  not  learn much  about  the  external  form  from  the  plan.  Each  classroom  has  been 
separated spatially (they are not lined along some flat external or corridor wall). Classrooms 

33 Ch. Alexander, The Process of Creating Life, CES, Berkeley, 2002.
34 See: K. Lenartowicz (2008), Estetyka społeczeństwa obywatelskiego, [In:] K. Wilkoszewska (ed.), 

Wielka księga estetyki w Polsce. Wizje i re-wizje, Universitas, Kraków.
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are grouped into clusters, each cluster has its own gate leading to it. Finding one’s way in the 
building has thus been facilitated, diversification of individual fragments give the classrooms 
identity,  the  zigzag  shape  of  the  southern  outer wall  attacks  the  space  in  search  of  light 
and gives each classroom its own, much appreciated, front garden.

Scharoun’s  other  building  –  the  Concert  Hall  (Philharmonie)  in  Berlin,  situated  near 
Mies van der Rohe’s National Gallery – is of a similar character  in terms of the narrative 
(Ill.  19).  Here  too  we  are  presented  with  the  Sanctuary  of Art.  Yet,  the  prestige  of  the 
structure manifests  itself  in  the  interior rather  than  in  the external casing. The core of  the 
design is the concert hall – shaped for the best and at the same time, it could be said, for free 
contact with music. The chairs in the audience are put into small groups, creating terraces 
inclined  towards  the orchestra  from all  sides  in  a way  similar  to  sloping vineyards. Thus 
music  could  be  listened  to  even  from  behind  the  orchestra, with  the musicians  arranged 
as  if  in  a mirror  reflection  (violins  on  the  right,  cellos  on  the  left).  In  spite  of  a  certain 
general symmetry preserved because of the acoustics, the plan of the whole is irregular and 
free. The  external  appearance of  the object  devoted  to high  art  –  its  form – would make 
the believer in metanarrative ‘A’ nauseous. In some sights it resembles an office building, 
maybe residential; clearly, the form was not the object of the architect’s (utmost) care.

An  important,  or  extreme –  it  could  be  said  –  example  of  narrative  ‘B’  is  the  Jewish 
Museum in Berlin designed by Daniel Liebeskind  (Ill. 20).  It  is architecture  that  requires 
direct experiencing (the space cannot be presented with the use of a film or photography). 
Exhibition  halls  performing  their  normal  functions  as  is  customary  in  a  museum  are 
obviously  just  an  addition  to  the  primary  function  of  this  laboratory  of  psychology 
of architecture35, through which the author introduces the visitors to several literary motives 
(a  text  by Walter  Benjamin, Arnold  Schönberg’s  opera,  an  address  book  of  the  prewar 
Berlin, E.T.A. Hoffmann’s tales and Paul Celan’s poetry) and to his own tale of what is no 
more, of the nonexistent – an impossible task of showing the invisible.

The  idea  of  ecological  balance  in  the  land  and  the  landscape  broadens  the  scope 
of  Builders’  operations. Alan  Betsky  created  a  whole  new  type  of  buildings  and  called 
them  landscrapers. This is an obvious opposition to skyscrapers,  a  typical  field  for 
narrative  ‘A’  to  show  off  its  skills  (Ill.  21).  Landscrapers  are  close  to  the  ground,  they 
blend into the landscape and hide away in it. Such way of building refers to the premises 
of  the  ecological  philosophy36.  It  could  also  be  interpreted  as  a  return  to  the  cave,  ready 
objects put to a new use – a process analogous to recycling. An example – also mentioned 
by  Betsky  –  is  the  Delft  University  of  Technology  Library  (1996‒1997)  designed  by 
Meccanoo, but also the GalloRoman Museum in Lyon (1975) by Bernard Zehrfuss (Ill. 22).

The  design  by  Marek  Budzyński  and  his  team,  which  won  the  first  competition  for 
the Temple of Divine Providence  in Warsaw organised  in 2000, was  a  landscraper,  too – 
deeply  inquisitive,  environmentally  conscious,  intertwining Slavonic motifs  and  elements 
of the Polish wooden sacral architecture. The interior of the temple, its nave – undoubtedly 

35 See: J. K. Lenartowicz, Architektura trwogi, [in:] KONTEKSTY, 2003, year LVII, no 34 (262263), 
pp. 321330; also in English as ‘Architecture of Terror’ at: http://www.zwojescrolls.com/zwoje40/
text25p.htm

36 See: PiotrowskaTryzno & Gurska (2012).
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constituting the fundamental component of the composition – was dealt with in a way devoid 
of  any  monumentalism,  focusing  the  attention  and  emotions  of  the  people  participating 
in  a  religious  service  on  the  light  flowing  from  above. The  required  programme  induced 
the  author  to  arrange  the  functional  elements  (the Research  Institute,  rooms  for  pilgrims 
etc.) freely. The resulting form was open, with components loosely connected to one another 
and creating a unique spatial arrangement – a discernible narrative ‘B’ (Ill. 23).

On  the  other  hand,  the  design which won  in  the  second,  ‘substitute’  competition  and 
is  now  in  the  process  of  implementation  is  a  classic  structure with  a  clear  central  focus, 
taking  the multiaxis  symmetry  to  the  limits, with  a  dome over  its  central  part,  and with 
omnipresent  references  to  historic  architectural  forms,  even  in  architectural  detail  – 
a closed, cohesive and strong narrative of type ‘A’ (Ill. 24). An echo of its highly esteemed 
model – St. Peter’s Basilica in the Vatican.

6. The current situation

The  turn  of  the  centuries  was  the  time when  architecture  saw  an  enormous  progress 
in design  techniques due  to  the  advancements  in  computer  technology. On  the one hand, 
there  is  a  constant  growth  of  computational  capabilities,  and  on  the  other,  new,  more 
versatile  computer  programmes  supporting  architects  and  offering  greater  opportunities 
are  released all  the  time. The capabilities of  the modern computer  are used  in  the design 
process. They offer a greater freedom of form. The computer also speeds up and facilitates 
the process of preparing a design, which may sometimes have the effect of restricting the 
time devoted to the conceptual work. Computer assisted design supplies information on what 
is structurally rational and encourages looking for new forms. It  is like making use of the 
laws of nature, but taken further.

Architects  are  still  trying  to  keep  up  to  date with  the  achievements  in  other  fields  of 
human thought and research appearing in philosophy, politics and journalism. Such was the 
case of deconstruction,  intensively explored in architecture, and such is  the case with e.g. 
advances in biology. The mechanism of growth and change, in a way practically mastered 
by nature, is found fascinating today and inspires attempts at transposing the evolutionary 
biological mechanisms onto  the field of  architecture.  ‘Fashionable’  new words  and  terms 
are  also  eagerly  picked  up  (apparently,  ‘narrative’  and  ‘metanarrative’  as  well).  Terms 
such  as:  folding,  performance,  emergence37,  selforganisation,  formfinding,  morphing, 
morphogenesis,  parametricism38,  are making  their  way  into  the  language  of  architectural 
design. This desire to test novelties and discoveries from other sciences in architecture may 
lead  to  spectacular  individual  realisations.  However,  sometimes  it  is  more  of  an  ‘actor 

37 Emergence  –  a  concept  transposed  onto  the  field  of  architectural  design  referring  to  the  arising 
of qualitatively new forms and behaviours out of interaction between simpler elements.

38  In parametric design  spatial  forms  are generated  according  to  algorithms and parameters defined 
by the designer. Parametricism rejects both homogenization (serial repetition) and pure difference 
(agglomeration  of  unrelated  elements)  in  favour  of  differentiation  and  correlation. The  aim  is  to 
build up more spatial complexity while maintaining legibility. This allows architecture to translate 
the complexity of contemporary life processes. See: Schumacher (2008), also Januszkiewicz (2010).
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like  portrayal  of  emotions’  criticised  by Democritus  centuries  ago. Not  always  are  they 
solutions of longlasting moral life. We can get really excited that a building could be read 
as a palimpsest, that the distortions of the original simple form are the result of taking into 
account  the spatial  record of  radio or air waves created by  takeoff and  landing of planes 
(Düsseldorf,  Nördliches  Derendorf,  Peter  Eisenman,  1992),  and  the  Zubizuri  footbridge 
in Bilbao may  challenge  the  kinetic  sense  of  balance,  but  is  uncomfortable  and  slippery 
(Santiago Calatrava, 1997). Designs imitate shapes encountered in nature, they even replicate 
the process of their creation, bestow features of living organisms upon buildings, complete 
with the ability to move (Hemisferic in Valencia – cinema IMAX, planetarium and laserium 
with the façade openable like a lid of an eye – Calatrava, 1998), to say nothing of a certain 
changeability (e.g. façades responding with colour change to the volume of sound inside).

“We  [no  longer]  trust  the  21st century architecture visualisations produced today by 
architects: they are closer to science fiction movie set designs or computer games oriented 
towards effect than towards satisfying the needs of city dwellers”, write the editors of the 
book  entitled That Something on the Horizon. Architecture in the 21st Century39. A  truly 
natural and organic art goes beyond the visual haptics luring with the appeal of changeable 
and new looks. Still, there are not many of those who are brave enough to apply innovative 
methods to satisfying the needs of and supporting average citizens.

7. Perspectives and discussion

Observation  of  nature  inspires  creation  of  new  methods  of  structuring  and  building. 
We  notice  new  formal  explorations  modelled  on  sculptures,  objects  of  inanimate  nature 
(rocks, stones) and living wildlife (fish, birds). Architecture adopts the achievements of other 
fields of technology. Monocoque, for example, uses the achievements of aircraft engineering. 
It is an outer shell of a building which – like an egg shell – is an external casing and at the 
same time a  loadbearing structure. Simultaneously,  the casing has  the ambition  to be  the 
building’s  skin,  in a  literal analogy  to  the  skin of a  living organism –  it  takes upon  itself 
the  temperature  regulation  (heating),  exchange  of  air  (ventilation)  and  providing  access 
to daylight in the interior.

The innovation in the shell is not accompanied by functional innovation or experimentation. 
No questions are asked about  the society’s future needs,  its vision, or about  the functions 
of  the  civil  society.  Certainly,  these  unasked  questions  cannot  be  answered  by  shopping 
malls, waterparks and theme parks. In a shopping centre (Weltstadthaus in Cologne by Renzo 
Piano, 2013) we do not see  those natureimitating nuances of  the external  form when we 
are strolling along the conventional alleys of shelves filled with produce.

Additive  manufacturing,  a  process  of  making  threedimensional  solid  objects  from 
a digital file opens great  realisation prospects. Presumably, will  create new problems and 
questions at the same time.

39 That Something on the Horizon. Architecture in the 21st Century, Bogna Świątkowska and others 
(eds.), Bęc Zmiana, Warszawa 2011, p. 7.
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8. Summary

To summarise the points presented above:
–  Art  history  distinguishes  historic  styles  in  architecture,  which  succeeded  one  another 

in the course of centuries, yet it also notices a cyclic recurrence of changing tendencies 
and fashions (e.g. Heinrih Wölfflin wrote on this subject40).

–  The  paper  discusses  two  approaches  to  architectural  design. These  approaches  depend 
primarily on the personality and education of the designer. They are thus psychological 
categories  and  as  such  they may be  subject  to  research within  the field of  psychology 
of creativity. They are not directly related to the flow of time or to historic time.

–  These  approaches differ  from each other  in  individual preferences  as  regards pursuing 
primarily  either  a)  external  harmony  and  order  (beauty)  or  b)  pragmatic  solutions  to 
problems of social and individual life.

–  These  attitudes  towards  architectural  designing  are  reflected  in  individual  architectural 
designs  of  buildings  or  urban  compositions.  The  discussed  tendencies  are  discernible 
in the said designs or realisations, yet the end result of the design process – the building 
and its use – depend on many other factors, besides the decisions of the creatordesigner 
himself,  such as:  the  investor’s opinions,  legal  situation, conditions  in which he works 
(the commission, topography), the user etc.

–  The  discussed  approaches  to  designing  may  be  treated  as  individual  narratives  of 
specific  architects.  Architects  share  similar  characteristics  regardless  of  the  historic 
time in which they work. This timelessness allows grouping these individual narratives 
into metanarrative of long duration.

–  From the point of view of structure of an architectural form, these metanarratives could 
be  ascribed  features  which  J.  Żórawski,  in  compliance  with  the Gestalt  theory,  calls 
cohesiveness and freedom of form41. Forms may be more or less cohesive; their opposites 
are  forms of  extremely  low cohesiveness,  called  free  forms. The measure on  the  scale 
between cohesiveness and freedom is the relative degree to which the parts of the form 
are  related  to  each  other  and  to  the  whole  form  (in  the  sense  of  visual  and  aesthetic 
perception). A specific form may be classified as belonging to one or the other category 
only by comparison. It could be claimed that metanarrative ‘A’ is closer to cohesive forms, 
while metanarrative ‘B’ – to free forms.

–  Pondering  the  eternal,  yet  insoluble  problem  of  priority  of  emergence,  i.e.  what  was 
first  –  a  cave  or  a  hut,  the  hut  –  a  structure  erected  by man  –  could  be  attributed  to 
metanarrative ‘A’ – Architecture, while the cave – a thing found and merely used by man 
– to metanarrative ‘B’ – Building.

–  In  the  quantitative  sense  –  the  sense  of  the  volume  of  architectural  production  –  the 
dominant category has always been a difficult to stratify mixture of these two approaches: 
‘A’ and ‘B’ in different proportions, a sort of ‘AB’. An individual biography of an individual 
artist may feature (temporary) transitions form narrative ‘A’ to ‘B’ or from ‘B’ to ‘A’.

40 Heinrich Wölfflin, Principles of Art History, 1915.
41 See: J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej (On the build of architectural form), Arkady, 
Warszawa 1962.
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– For centuries and until recently, the dominant narrative was narrative ‘A’. Most recently 
– we can call this period of time: the turn of the 20th and the 21st centuries – we have 
witnessed emancipation of the equally timeless narrative ‘B’, which process, as it seems, 
is related to the increasingly accepted principles of ecology and democracy and to the 
scientific advances in biology as well as to the development of technology, including 
computer technology.

– The question whether narrative ‘B’ will prevail over narrative ‘A’ remains as yet 
unanswered. It could be said that it depends on the teaching (and learning) methods; 
an average citizen is more interested in the quality of life than in new-fangled icons. 
One could also postulate, following Marek Budzyński, that: “a building should create 
conditions inside for the specific processes that are happening there, and on the outside 
it should sustain the natural life on the one hand and the community (collective) life on 
the other”42.

42 M. Budzyński, answer to a survey question: Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie?…/What 
is architecture of the 21st century in Warsaw? ... [in:] That Something on the Horizon. Architecture 
of the 21st Century, Bęc Zmiana, Warszawa 2011, p. 270.

Profesorowi  Stanisławowi Juchnowiczowi

1. Wprowadzenie

Projektowanie architektoniczne (jak też i sama architektura – Matka Sztuk) jest dziedziną 
złożoną. Od innych sztuk różni je konieczność spełnienia wielu warunków należących do 
różnych kategorii, od przyziemnych – fizycznych, do transcendentnych – symbolicznych. 
W czasach starożytnych kategorie te zostały opisane przez Witruwiusza jako Utilitas – speł-
nienie potrzeb, użyteczność, Firmitas – dająca bezpieczeństwo trwałość oraz Venustas – ład 
przestrzenny określony wizualnie. Te ponadczasowe kategorie pozostają aktualne. Ponowo-
czesność dorzuciła do nich znaczenie (Intellectus) i nawiązanie relacji z kontekstem, które 
obejmuje szeroko traktowaną ekologię (Ecologia), czyli relacje ze środowiskiem przyrod-
niczym, społecznym, historycznym, wizualnym i każdym innym. Każda z wymienionych 
kategorii obejmuje wiele podkategorii – postulatów i warunków szczegółowych. Spełnienie 
wszystkich w jednakowym stopniu nie jest możliwe, ponieważ w wielu przypadkach spełnie-
nie jednych, praktycznie uniemożliwia realizację drugich (np. dążenie do wysokiej jakości 
rozwiązań stoi w sprzeczności z dążeniem do obniżenia kosztów budowy itp.).

Niezależnie od stopnia spełnienia tych warunków, działanie projektowe ma na celu okre-
śloną (zwykle pozytywną) zmianę ludzkich zachowań, i chce, czy nie chce, wpływa na bieg 
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życia osób związanych z daną realizacją, przyczyniając się do poprawy jakości życia co-
dziennego, warunków wykonywania zadań, umożliwiając nowe zachowania itp.

Napisanie partytury projektu architektonicznego stawia architekta przed koniecznością 
wyboru; oczywiście wszystkie pięć kategorii musi uwzględnić, ale musi też ustalić hierar-
chię ważności i określić, w jakim stopniu będą spełnione poszczególne warunki szczegóło-
we. Wybór zależy od obowiązującego prawa, sytuacji geograficznej, relacji z inwestorem, 
przede wszystkim jednak od psychologicznej charakterystyki projektanta i jego wykształ-
cenia. Indywidualne preferencje, to na co zostanie położony nacisk w procesie projektowa-
nia, tworzą profil charakterystyczny danej twórczości. Nie jest tematem niniejszego tekstu 
przesądzenie o być może genetycznych uwarunkowaniach postaw twórczych (a także od-
biorczych). Profile twórcze można porównywać, typologizować. Zauważamy podobieństwa 
twórczości realizowanej w tej samej epoce (w gotyku, baroku czy modernizmie), ale są też 
cechy, które łączą twórców, niezależnie od historii i mody. Są one bardziej związane właśnie 
z osobowością i wykształceniem. O tym jest ten artykuł.

Rozpatrując dzieła zbudowane i niezrealizowane projekty oraz zapisane w tekstach 
intencje i wskazówki (tworzące elementy teorii architektury), a także z doświadczeń dy-
daktyki projektowania, próbujemy zrekonstruować przebieg procesu twórczego. Co było/
powinno być punktem początkowym działania? Jaka jest/powinna być hierarchia wartości 
w konkretnym przypadku?

Te nastawienia w projektowaniu architektonicznym można też interpretować jako narra-
cje; indywidualne narracje konkretnych twórców, które splatają się w wielkie ponadczasowe 
ciągi, nadindywidualne, czy też inaczej: międzyjednostkowe1 ‒ tendencje w projektowaniu – 
metanarracje. Narracja nadająca charakterystyczne cechy scenariuszowi projektu, prowadzi 
do fizycznej realizacji przestrzennego przedmiotu. Ten zaś jest potencjalnym przedmiotem 
badania estetyki. Nasuwa się pytanie, czy można mówić o estetyce samego procesu twórcze-
go? O estetycznych aspektach wyborów w projektowaniu?

Bohdan Lisowski2 ‒ pracując nad stworzeniem systematyki architektury współczesnej3, 
analizował formy poszczególnych obiektów architektonicznych i zaliczał je do tworzonych 
przez siebie kategorii, w których wyróżnionym typom stylistycznym nadawał etykiety, 
określając genus proximum własnym terminem (jako np. abstrakcjonizm, emocjonalizm, 
racjonalizm), a differentia specifica przymiotnikami (np. pudełkowy, antypudełkowy, po-
etycki), których to przymiotników liczba dochodziła niekiedy do dziewięciu. Utwierdzając 
się w słuszności swoich założeń, polegających na przekonaniu, że to f o r m a  definiuje 
architekturę i czyni dany obiekt przedmiotem uznania („sławna forma”), zapytywał o to, czy 
podobny mechanizm działa również w związku z rozwiązaniem funkcjonalnym („sławna 

1 Por.: Żórawski (2012).
2 Prof. Bohdan Lisowski (1924‒1992) pracował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 

w Krakowie w latach 1945‒1992, gdzie był asystentem, adiunktem i docentem w Katedrze Projek-
towania Architektury Przemysłowej założonej przez prof. Juliusza Żórawskiego (1898‒1967), którą 
też objął po śmierci Żórawskiego.

3 Np. B. Lisowski, K. Januszkiewicz, Systematyka architektury – Polska i świat. Prezentacja na 
międzynarodowej wystawie TERRA 2, Wrocław 1981; B. Lisowski, Stan istniejący i postulowany 
w architekturze końca XX w., Politechnika Krakowska, Kraków 1985.
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funkcja”), jak też rozwiązaniem konstrukcyjnym („sławna konstrukcja”). Faktycznie, we-
dług ogólnie przyjętej opinii, to forma budynku sławi jego architekturę i twórcę. Nieliczne 
są obiekty, które jak arena Nowickiego w Raleigh4 czy mosty Maillarta5, stały się znane 
dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym. Podobnie obora Häringa w Garkau6 – jako przykład 
formy, która jest „skórą obudowy funkcji”, jak sam Lisowski opisywał ten obiekt, z trud-
nością może być dziś uznana za powszechnie znany budynek, nie mówiąc o sławie jego 
funkcjonowania.

Ten przegląd, chociaż dowodzi, że forma jest w architekturze najważniejsza,  pośrednio 
pozwala zauważyć inne możliwości wartościowania. Rodzi pytanie, co z resztą kategorii 
witruwiańskich? W artykule przedstawiono dwa rodzaje podejścia do p r o j e k t o w a n i a 
architektonicznego. Są one przeciwstawne, w pewnej mierze wyznaczają też skrajne moż-
liwości. Pomiędzy nimi, w wyznaczonych przez nie ramach, mieści się cała działalność ar-
chitektoniczna, niekiedy przynależna do jednej z nich, kiedy indziej równoważąca w sobie 
obie i leżąca po środku, najczęściej zaś stanowiąca nieuświadomioną przez samego autora 
mieszankę obu tendencji.

2. Architektura. Metanarracja A

Z jednej strony: dominujące, jak się zdaje, podejście do architektury zwraca uwagę w od-
biorze (a i w krytyce profesjonalnej) przede wszystkim, na formę zewnętrzną obiektu archi-
tektonicznego. O tym mówił Bohdan Lisowski. To nastawienie ma także swoje oczywiste 
odbicie w działaniu projektowym. Odpowiadając na zapotrzebowanie, projektant cyzeluje 
formę. To poprzez formę zewnętrzną, dziś nader realistycznie przedstawianą w projekcie 
za pomocą wizualizacji komputerowej, przekonuje do swego rozwiązania, niejednokrotnie 
ukrywając mankamenty funkcjonalne i niedoróbki. Rozumie swoją sztukę jako sztukę for-
my i dąży do jej doskonalenia. Można zapewne tę narrację nazwać klasyczną, ale nazwij-
my ją Architekturą, z dumą pisaną z dużej litery „A”. Język angielski pozwala na zwięzłe 
zdefiniowanie takiego postępowania jako działanie from without (od zewnątrz). Dla projek-
tanta, Architekta (również przez duże „A”), demiurga, wszechwiedzącego eksperta, ważna 
jest obudowa, w której po ustaleniu zewnętrznej karoserii „upycha” wewnętrzne funkcje, 
w sposób dlań mniej istotny. Jego działanie przebiega z góry na dół (top-down). Wielu nie 
poszukuje już piękna, która to kategoria wyszła z mody, i skupia się na określaniu samej 
formy, stąd niejednokrotnie – byle jakiej. Koncentracja na formie własnego dzieła odwraca 
uwagę od otoczenia, które staje się obojętne. Wezwanie Rema Koolhaasa: fuck the context, 
przez wielu chętnie nadużywane ostatnio w niewłaściwym zastosowaniu, dobrze oddaje na-
stawienie narracyjne „A” do problematyki środowiska7.

4 Raleigh, North Carolina (1952‒1953). Pierwszy na świecie dach wiszący (hiperboloida paraboliczna) 
zbudowany według pomysłu Macieja Nowickiego przy współpracy W.H. Deitricka i Severuda.

5 Robert Maillart, np. most nad Salginą (1929‒1930).
6 Hugo Häring, obora, Gut Garkau (1928). Por. także il. 13.
7 Można twierdzić, że w starożytnej Grecji też nie liczono się z kontekstem, gdy ustawiano świą-

tynie w najwyższych punktach krajobrazu, wówczas naturalnego. Działano wówczas kontrastem. 
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Trzeba przyznać rację Lisowskiemu: rzeczywiście mówimy: „ładny budynek”, „piękna 
nowa  szkoła”. Nie wznosimy  zachwytów w  rodzaju:  „a  cóż  to  za wspaniałe  rozwiązanie 
funkcjonalne!” (przynajmniej bardzo rzadko). Funkcji, a najczęściej i konstrukcji, jako ta
kich nie widać. Komfort  rozwiązania funkcjonalnego możemy odczuć pracując, odpoczy
wając  lub  po  prostu  przebywając wewnątrz,  nie  zawsze  jesteśmy w  stanie  ocenić  jakość 
rozwiązania planu budowli. O ładnej, może raczej eleganckiej czy „niebywałej konstrukcji” 
pomyśli tylko konstruktor, a nie przeciętny odbiorca.

3. Budowanie. Metanarracja „B”

Z  drugiej  strony:  mamy  podejście  do  architektury  i  jej  projektowania,  które  podnosi 
prymat kategorii innych niż forma. Pomińmy konstrukcję, która ma się najlepiej, kiedy to, 
co oglądamy jest wyłącznie ustrojem nośnym, jak most o dużej rozpiętości, która wymusza 
podporządkowanie prawom fizyki (ergo Natury) i nie dopuszcza gierek formalnych.

Zauważmy sposób podejścia o równie długim rodowodzie,  jak ten omówiony, chociaż 
przez  całe  wieki  nie  był  zauważany,  nie  miał  swojej  teorii.  Traktowany  jako  pozbawio
ne cech sztuki działanie osób niewykształconych, nie mógł budzić zainteresowania praw
dziwego twórcy, tj. Architekta, nie był też godny uwagi krytyka. Polegał na czystym prag
matyzmie.

Początkiem działania projektanta jest problem wewnętrzny, różnie (niekiedy) rozumiana 
funkcja (która może być także funkcją symboliczną). Jest to działanie from within (od wnę
trza). Nic nowego – LaoTse przed wiekami, zwrócił uwagę na to, że w wazie nie jest istotna 
jej forma widzialna, ale pustka w środku. Projektowanie jest traktowane jako proces poszuki
wania, rozpoczynający się od rozpoznania otoczenia (kontekstu), próby poznania problemu, 
analizy potrzeb, problemu przede wszystkim społecznego, także środowiskowego. Oznacza 
to dawniej  i dzisiaj eksperymentowanie w dążeniu do  tego, żeby budynek działał dobrze, 
dobrze odpowiadał na określone zadanie dla którego  jest wznoszony, przy wykorzystaniu 
dostępnych możliwości i środków oraz zgodnie z prawami natury. Forma zewnętrzna będzie 
wynikiem rozwiązania problemu wewnętrznego; wynikiem niejako automatycznym, a na
wet, zgodnie z wypracowaną już teorią, właśnie automatycznym.

Projektant – Budowniczy, bardziej niż Twórcą, czuje się rzemieślnikiem w swoim zawo
dzie. Za to chętnie eksperymentuje: czy to z zastaną substancją, czy z przyszłym użytkow
nikiem (o ile ten będzie na to przygotowany). Można tę narrację nazwać Naturalną, jednak 
w kontekście omówionej narracji Architektury, nazwijmy  ją Budowaniem, przy czym nie 
chodzi tu o składanie cegły jednej na drugiej, ale o ogólny rozumiany proces twórczy pole
gający na dodawaniu, przechodzeniu logicznej ścieżki w stronę całości. Termin Budowanie 
(pisane  z dużej  litery  „B”) nawiązuje do niemieckiego użycia  czasownika  i  zarazem  rze
czownika odczasownikowego bauen, który zaproponował Hugo Häring.

Dzisiaj  trudno znaleźć warunki do  tak czystego zestawienia, przeciętne sytuacje są znacznie bar
dziej złożone.
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Punktem wyjścia w projektowaniu rozwiązań funkcjonalnych jest/powinna być natura, 
a ta nie lubi pośpiechu. Tak właśnie, ewolucyjnie, niearchitekt projektował i  p o w o l i  bu
dował sobie siedzibę, jak Hucuł, poetycko opisany przez Stanisława Vincenza:

„w przerzedzonej i przejaśnionej puszczy nikt od razu chaty nie założył. Niejeden przez 
całe pokolenie badał i doświadczał, nieraz przez dwa. Naprzód nocleg, między dwiema 
watrami. Potem szałasy z gałęzi, raz na jednym końcu obszaru, raz na drugim. Wreszcie 
koliby u obu kresów pastwiska (…) Potem pół chata, pół stajnia, pół skład siana, pobyt 
na jeden okres (…) Mieszkanie półstałe, może doświadczalne dla chaty na przyszłość 
(…) domu trwałego – nie dla snu tylko, nie dla schronu, nie na jeden okres wyłącznie 
– potrzebuje dopiero człowiek z żoną” 8.

Trudno sobie wyobrazić lepszą syntezę wzorcowego działania w Budowaniu. Mamy tu 
wszystko: dwie znaczące grupy społeczne (charakterystyczne dla dzisiejszych społeczeństw 
miejskich) –  singla  i  rodzinę;  uważne  rozglądanie  się w kontekście,  stopniowe poznawa
nie miejsca i stopniowe, stosowne do potrzeb, budowanie; programowe wzrastanie (zamiast 
gotowego produktu końcowego natychmiast). Ktoś  (Architekt)  powie,  że dziś  nie  sposób 
latami  ‘obwąchiwać’ działkę, bez  sensu  jest  też  tracić potencjalny zysk,  etapując budowę 
–  lepiej od  razu zbudować całość  i mieć efekt  i dochód. Ale,  jeśli myślimy nie o  samym 
budynku, jeśli zamierzamy architekturą wspomagać budowę społeczeństwa obywatelskiego 
czy też nawet akceptujemy dzisiejszy kolektywny indywidualizm, to wiemy, że dialog spo
łeczny wymaga czasu, bardzo wiele czasu … To spowolnienie wydaje się charakterystyczne 
dla narracji Budowania.

Budowanie w omawianej tu postaci może oznaczać wiele różnych sposobów działania. 
Należą do nich: studium natury  i  jej naśladowanie; eksperyment materiałowy; budowanie 
wizji;  aleatoryzm;  swoboda  formowania  wynikająca  z  funkcji  i  rozważań  konstrukcyj
nych, a nie dywagacji estetycznych; dialog społeczny (dzielenie się decyzjami z przyszłymi 
użytkownikami); a także wykorzystanie afordancji (affordances) – gotowych dostępnych sy
tuacji, które często oznacza recykling – adaptację gotowych obiektów (w narracji Architek
tury oznaczałoby to rezygnację z tożsamości twórczej).

Jako wniosek generalny z tych rozważań można w tym miejscu zasygnalizować, że o ile 
wcześniej i dziś, dominuje  tendencja Architektury – grand Architecture – to obecnie daje się 
zauważyć stopniowo rosnące znaczenie postawy Budowania, a to w związku z tendencjami 
globalnymi zwrócenia większej uwagi na zagadnienia ekologiczne, zachowania równowa
gi w rozwoju.

4. Metanarracje w teorii i działaniu

Architektura metanarracji „A” stosunkowo wcześnie oparła się na teorii, która zapewni
ła jej długie trwanie. Tę teorię, teorię piękna, przekazali starożytni Grecy. W wersji dedyko
wanej specyficznie architekturze zebrał ją Witruwiusz.

8  Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie. Pasmo I: Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy 
z wierchowiny huculskiej, PAX, Warszawa 1980, s. 5556.
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System, jakim jest każdy budynek, został skodyfikowany. Proporcje, tj. relacje wymia
rów części budowli między sobą i względem całości, możliwe do uzyskania dzięki ówcze
snym możliwościom konstrukcyjnym i nośności materiału (kamienia)9, przyzwyczaiły ludzi 
do swojego widoku i zostały przyjęte jako norma. Tak kształtował się gust artystyczny, a za
razem aksjomat starożytnej estetyki. „Doskonałość zależy od wielu stosunków liczbowych 
i drobne różnice o niej decydują”, twierdził Poliklet10, a Pitagorejczycy podobnie, widzieli 
piękno  jako  rzecz  ładu,  prawidłowości w układzie  części. Pewne przyzwyczajenia  z  tego 
okresu przetrwały wieki. „Jeszcze po dwóch i pół tysiącach lat architekci nowożytni, wyrze
kając się wszystkich później wytworzonych form, chcieli powrócić do tych, jakie w archaicz
nym okresie posiadała Grecja”11 – zauważa Władysław Tatarkiewicz. Formy te cenili za ich 
piękno wizualne  (il.  1). Według ViolletleDuca12  zmysł wzroku  dawał Grekom  rozkosze 
(juissances),  jakich my nie  jesteśmy w  stanie  doznawać. A  juissance  to  określenie,  które 
Francuzi odnoszą do orgazmicznej rozkoszy seksualnej. Takie spojrzenie naprawdę niewiele 
mówi o użytkowym aspekcie budowli.

Imitacja starożytnych wzorców pięknej formy odżyła na początku ery nowożytnej. Była 
w  centrum  renesansowej  teorii  architektonicznej13. Ważną  rolę  odegrał wówczas wynala
zek  druku,  który  zapewnił  wybór  widzialnych  przykładów,  zastępujących  nieefektywne 
pośrednictwo  słów14,  a  zarazem  stabilizował  sposób projektowania. W  renesansie metodę 
projektowania przekazywano na papierze. Carpo (2001) dobrze to objaśnia.

Traktat  Sebastiana  Serlio15  dał  początek  tej  nowej  metody  architektonicznej,  opartej 
na obrazie. Obraz stał się narzędziem propagowania informacji technicznej. Model zastąpił 
regułę. Pięć porządków Serlio dało podstawową gramatykę strukturalną kompozycji archi
tektonicznej (il. 2). Zapewniły one repertuar zestandaryzowanych i powtarzalnych architek
tonicznych składników, które mogły być kombinowane zgodnie z precyzyjnie określonymi 
regułami i działały jako znaki semantyczne. Serlio chciał, żeby jego podręcznik był łatwy 
w użyciu. Dzięki temu każdy architekt – szczególnie – jak zapisał Serlio – architekt „średnio 
utalentowany”(!), mógł komponować w stylu all’antica bez specjalistycznych studiów, na
wet bez zobaczenia antycznego zabytku. Redukowało to ryzyko wynikające z niewprawnej 
imitacji.

  9 Witruwiusz  w  traktacie  De Architectura podkreśla,  że  długość  architrawu  nie  powinna  prze
kraczać trzech średnic kolumny, bo wtedy architrawy „mogą się załamać pod wpływem własnego 
ciężaru”.

10 Tatarkiewicz (1962), s. 95.
11 Ibidem, s. 33.
12 Etienne ViolletleDuc, Dictionnaire d’architecture (wg Tatarkiewicz (1962), s. 35).
13 Carpo (2001), s. 45.
14 Wyjątek stanowi traktat Albertiego (1452), który nie potrzebował przykładów rysunkowych, res ab 

instituto aliena. Alberti w swoich ikonofobicznych pismach gimnastykuje się by wyjaśnić, jak pro
file belkowania mogą być uzyskane przez połączenie graficznych znaków wybranych liter alfabetu. 
Duże litery C, L i S są kombinowane w różne sposoby, żeby opisać profile opasek, astragali, fal, etc. 
Rysunki zastępuje opis.

15 Sebastiano Serlio, I sette libri dell’architettura (1537‒1551).
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Sama idea, że kompozycja architektoniczna może być zredukowana do montażu ograni
czonej liczby części elementarnych przypomina kombinatoryczną funkcję języka alfabetycz
nego16. Spektakularnym przykładem jest „Taryfa” porządków architektonicznych –  tabela, 
w której elementy każdego z porządków są określone cyfrowo zapisaną wielokrotność mo
dułu  (średnicy  kolumny)17  (il.  3).  Parametry  projektowe  są  tu  przekazywane  bez  pośred
nictwa ilustracji18!

Leone Batista Alberti  zamroził  pojęcie  pięknej  formy. W  skończonym dziele  „nic  nie 
można zmienić, dodać, ani odjąć”. Budynek pozbawiony został potencjału fleksibilności.

Jacopo  Sansovino w XVI w. wymyślił  rustykowanie  kolumn.  Pomysł  ten,  dwa wieki 
później,  ClaudeNicolas  Ledoux  rozwinął w ArcetSenans,  intensyfikując  grę  światła  na 
trzonach kolumn (il. 4). Świątynia Istoty Najwyższej antycypowała Le Corbusiera ideę ar
chitektury jako „mądrej gry brył w świetle” (jeu savant des volumes en lumière). Ten ostatni 
zwraca uwagę na przeciętnego użytkownika, zastanawiając się nad jego potrzebami i spo
sobem ich zaspokojenia; nie korzysta z alfabetu renesansowego, wprowadza rygor prosto
padłościanu. Przy doskonaleniu formy korzysta jednak ze środków klasycznej architektury. 
Jego architektura nowoczesna jest zasadniczo klasyczna z ducha. Le Corbusier studiuje pro
porcje,  szczególną wagę przypisując  starożytnej sectio aurea. Ukoronowaniem  tego, przy 
tym istotnym wkładem w metanarrację Architektury, jest jego Modulor – system proporcji 
i skali zarazem, oparty na złotym podziale i wielkości ludzkiej sylwetki – elegancka kon
strukcja  teoretyczna mająca praktyczne zastosowanie w  jego dziełach,  ale  także  i później 
w twórczości działających dzisiaj architektów19 (il. 5).

Metanarracja Architektury była i jest na tyle silna, że dzisiaj większość produkcji archi
tektonicznej tak właśnie jest „opowiadana”. To także sprawa popytu. I dziś, każdy (w miarę 
zamożny) Polak pożąda ganku z kolumnami. Tyle, że nie będą  to  już klasyczne kolumny 
o ustalonych proporcjach części, a walcowaty słup, któremu formę nadaje  tekturowa rura 
(il. 6). Ale i ten będzie jakimś niezbędnym, wymarzonym wyrazem formy idealnej.

Koncepcja architecture parlante zdaje się szczególnie preferowana w narracji Architek
tury. Przypisuje ona architekturze funkcję opowiadania o przeznaczeniu budynku. Najprost
szym przykładem jest XVIIIwieczna mleczarnia Le Jeu w formie krowy. Sama idea odżyła 
w okresie postmodernizmu, m.in. w postaci Domu Stokrotki (1976) Stanleya Tigermana – 
domu mieszkalnego o frywolnym rysunku rzutu (il. 7), dwuznacznie nawiązującym do rzu
tu przybytku rozkoszy Oikema Claude’a N. Ledoux.

16 Por. Carpo (2001), s. 54.
17 Giuseppe Leoncini, Roma 1679, il. 5.6 w Carpo (2001), s. 101.
18 Vignola wyraził wszystkie wymiary jako wielokrotności lub ułamki „jednej arbitralnej miary zwanej 
modułem”, sformalizował reguły, ustanowił zestaw zasad, który jest numeryczny i proporcjonalny, 
pozbawiony formy wizualnej. Zasady mogą przybierać różne formy w różnych obiektach. Zasady 
Vignoli  są  zasadami  generatywnymi.  Jego  teoria  dystansuje  się  od  bezpośredniej  kontroli  formy 
wizualnej (widzialnej).

19 Trzeba zauważyć, że teoretyzowanie Le Corbusiera odnosiło się także do innych aspektów architek
tury: do  funkcji, do  ludzkich potrzeb, a poprzez  ich unifikację  (rzekomą) do  idei domu  jako ma
szyny do mieszkania.
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Spadkiem  po  zachwycie  ruinami  Rzymu  i  twórczości  Piranesiego  jest  zainteresowa
nie Architekta wyglądem zaprojektowanej przez siebie budowli po latach jej użytkowania, 
kiedy jej funkcja się zdezaktualizuje. Takie obrazy znajdujemy zarówno u Sir Johna Soane 
(1753‒1837), odnośnie do jego Bank of England (1788‒1833) (il. 8), jak i w tekstach Alber
ta Speera, dotyczących Zeppelinfeld w Norymberdze (1934).

Pewne idee, o równie dawnym rodowodzie jak teoria Architektury, jednak nie związane 
z architekturą, mogą być uznane za teoretyczną podstawę Budowania, które tworzy alterna
tywną metanarrację.  Były  nieświadomie wdrażane  przez Budowniczych.  Spróbujmy  rzu
cić  na  nie  okiem. Demokryt, w  odróżnieniu  od współczesnych mu filozofów,  stwierdzał, 
że przyrodę należy naśladować,  ale nie w znaczeniu aktorskiego odtwarzania uczuć,  lecz 
wzorowania się na sposobach jej działania, a zatem na prawach fizycznych. A takie zalecenie 
można już odnieść do budowania.

Dziś stwierdzamy, że podstawą działania  jest ekonomia, w projektowaniu – ekonomia 
wysiłku (energii) ponoszonego na realizację postawionego zadania. (Poniekąd jest to życio
wa zasada każdego leniucha). Marek Aureliusz zalecał: „Idź zawsze drogą najkrótszą. Naj
krótsza zaś ta, co prowadzi zgodnie z naturą”20; „obserwujcie naturę i kroczcie drogami, któ
re  ona  znaczy”  pisał wiele wieków  później  JeanJacques Rousseau  (1712‒1778). Occam 
(XIII w.) wysunął hasło ograniczenia: nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę (entia non 
sunt multiplicanda praeter necessitatem). To ważna wskazówka dla projektanta, by raczej 
odrzucał to co zbędne dla rozwinięcia głównej idei niż wzbogacał projekt dodawaniem no
wych, ‘niekoniecznych’ pomysłów. W przeglądzie, po drodze napotkamy twierdzenie Fer
maty (1637), później zalążek reguły u Leibniza, rozwinięty w zasadę najmniejszego działa
nia (principle of least action), sformułowaną przez Pierre’aLouisa Moreau de Mauperthuisa 
(1741), który twierdził, że zjawiska w świecie przebiegają tak, aby minimalizować wielkość 
zwaną działaniem21. Jako regułę dobrej roboty interpretuje to prakseolog Tadeusz Kotarbiń
ski. Jego zasada minimalizacji interwencji mówi: „usiłujemy tak się urządzić, by to, co nam 
potrzebne,  w  jak  największej  mierze  samo  się  działo,  od  pewnego  przynajmniej  punktu 
określonego  procesu”22.  To  elementy  teorii,  która  wyprowadzona  z  filozofii,  opracowana 
w fizyce, potwierdzona w praktyce, stopniowo dociera do projektowania. Prakseologiczną 
wytyczną przejmuje projektant Andrzej Pawłowski, który zarysowuje ideę Formy Naturalnie 
Ukształtowanej. Dzisiejszy minimalizm w  architekturze wydaje  się  działać,  przynajmniej 
w sensie ideowym, na tej zasadzie23.

Działanie Budowniczego, żeby było skuteczne, dawało bezpieczną realizację, musi być 
zgodne  z  uniwersalnymi  prawami  przyrody.  Każdy  budowniczy  musiał  je  respektować, 

20 Marek Aureliusz (121‒180), Rozmyślania.
21 Notabene  dzisiaj w fizyce  zasada  ta  jest  reinterpretowana  jako  zasada  ekstremum – w wielu  sy
tuacjach  działanie  nie  jest  minimalizowane,  lecz  maksymalizowane.  Być  może  tutaj  leży,  przy 
przeniesieniu tej reguły w dziedzinę sztuki, różnica między zwykłym dziełem budowlanym a arcy
dziełem, które byłoby wówczas przypadkiem maksymalizacji działań.

22 Tadeusz  Kotarbiński  (1886‒1981),  Traktat o dobrej robocie.  Ossolineum,  Wrocław  etc.  2000,  
s. 97.

23 Hubert Szneider, Minimalizm jako metoda twórcza w architekturze współczesnej …, rozprawa dok
torska pod kier. Romany Cielątkowskiej. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
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nawet  gdy  jeszcze,  jak w  gotyku,  nie miał  teorii  ani metod  obliczeniowych  i musiał  po
sługiwać  się  eksperymentem, metodą  prób  i  błędów,  które  oznaczały  ryzyko  i  katastrofę 
budowlaną. Sklepienia załamywały się, budowle pozostawały niedokończone. A jednak eks
perymentowano.

Celem Budowniczych katedry w Beauvais (XIII–XVI w.) było dążenie w górę, ku Niebu, 
przez stworzenie możliwie strzelistej nawy. Żeby ten cel osiągnąć musieli, pokonując po dro
dze szereg niepowodzeń, a nawet katastrof, zbudować ażurową aparaturę łuków oporowych 
na zewnątrz. Stworzona wspaniała Forma Zewnętrzna (!) niech nas nie myli – dzięki niej 
powstało najwyższe gotyckie prezbiterium, wyzwanie wobec praw fizyki, z dumą graniczącą 
z pychą, ofiarowane Bogu (il. 9). Gotyk, nawet bez grożących zawaleniem eksperymentów, 
wpisuje  się w narrację  „B”. Skąd  inąd  średniowieczna katedra  jest wspaniale  zrównowa
żona, to „najlepsze architektoniczne upostaciowienie ścisłego zespolenia wnętrza i postaci 
zewnętrznej – zespolenia będącego jedną z najważniejszych cech duchowości i wrażliwości 
średniowiecza”24. Zespoły klasztorne, domy ubogich, także miasto, kształtowano z rozma
chem i pozwalano sobie na niezależność poszczególnych składowych, na swobodę uformo
wania, jak powiedziałby Żórawski, fleksibilność otwartą na możliwość rozbudowy (il. 10). 
Budowanie, także w przyjętym tu znaczeniu, jest procesem, który trwa nawet po fizycznym 
zrealizowaniu projektu. Zmiana jest organicznie związana z Budowaniem. Zmiana oznacza 
też związek z upływem czasu25.

Odrzucanie tego co zbędne nie było ideą oczywistą. W XIX w. Architekci zapatrzyli się 
w formy historyczne i pałeczkę pierwszeństwa przejęli konstruktorzy, którzy pokonywać za
częli coraz to większe problemy techniczne26. Obiekty wznoszone (prawie wyłącznie) w zgo
dzie z prawami fizyki, konstrukcje bezpośrednio wyrażające przebieg  sił, pokazały  swoje 
piękno. Przykładem Formy Naturalnie Ukształtowanej (FNU) Pawłowskiego, formy, która 
jest przez projektanta jedynie modulowana i po ustaleniu warunków wejściowych powstaje 
automatycznie, jest krzywa łańcuchowa. Ten kształt przyjmuje każdy wiotki pręt, np. sznur 
o danej długości i danych dwóch punktach zamocowania końców. Chętnie stosował taki łuk 
Antoni Gaudí (na przełomie XIX i XX w.). Na niej budują także Eero Saarinen (il. 11) i San
tiago Calatrava, pozostający w nurcie architektury katalońskiej Gaudíego27.

Budowanie  to  inny  sposób wyobrażania: myślimy  o  wewnętrznym  dzianiu  się,  a  nie 
o bryle. To wnętrze,  jako struktura funkcji, przebieg procesów codziennego metabolizmu, 
życia i pracy ludzkiej, ma być wyrażone w formie adekwatnej do swojej istoty. Nie może być 
zamykane w obudowie ustalonej z góry zewnętrznej Formy. Piewcą formy otwartej, otwartej 

24  Jacques Le Goff, Héros et merveilles du Moyen Age, Édition du Seuil, Paris 2008. (Tłum. polskie 
K.  Marczewska): Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza,  Oficyna  Naukowa, 
Warszawa 2011, s. 94.

25 Por. Rudd (2000), s. 3: „[f]undamentally, organic design is about change, its allusion, its illusion, its 
actuality”.

26 Obiekty, które w skokowy sposób pobiły wcześniej osiągane parametry to: rekord wielkości (Crystal 
Palace, Londyn 1851), rekord wysokości (Tour Eiffel, Paryż 1889), rekord rozpiętości (Galerie des 
Machines, Paryż 1900).

27 Por. Brama Zachodu E. Saarinena w San Louis (MS); S. Calatrava: lina nośna elewacji wielopozio
mowego garażu na dworcu lotniczym Sondika w Bilbao.
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na nowe elementy spoza pierwotnego systemu, na zmiany, na upływ czasu, był Oskar Han
sen. Sformułował on własną teorię Formy Otwartej. Niech nas słowo „forma” tutaj nie myli, 
w teorii otwartość oznacza wewnętrzny ferment.

Narracja  tutaj zwana Budowaniem najczęściej była dotychczas w  literaturze określana 
jako  „architektura  organiczna”  (organic).  Ta  zaś,  według  historyków  architektury,  miała 
w XX w. trzy odmiany związane z jej twórcami: Frankiem Lloydem Wrightem, Hugonem 
Häringiem i Alvarem Aalto.

F.L.  Wright,  wielki  Budowniczy,  określa  swoją  twórczość  słowami:  organiczna  
(organic), naturalna (natural)28, wewnętrzna (intrinsic29). Przymiotnik „organiczna” odnosi 
także do całości (entity), rozumiał więc ją holistycznie. Muzeum Guggenheima w Nowym 
Jorku  (1943‒1959),  kontrastujące  zewnętrzną  obłą  bezokienną  strukturą  z  sąsiadującymi 
budowlami, bez wątpienia powstało od wnętrza, które stanowi rozwijająca się ku górze spi
rala  rampy prowadzącej zwiedzających,  i które  jest oświetlone od góry poprzez centralny 
świetlik. To wnętrze jako przestrzeń wystawiennicza oferuje inne możliwości oglądu dzieł 
sztuki  niż  klasyczna  galeria  sztuki. Możemy  je  zobaczyć w  szerszym kontekście  innych, 
a nawet od spodu (por. retrospektywa Maurizio Cattelana, 2011) (il. 12).

Hugo Häring  lansował  potrzebę  architektury widzianej  jako  proces. Myślał  i  pisał  na 
temat „Nowego budowania” („das neue Bauen”30), organiczności dzieła architektonicznego 
i jego wzajemnego stosunku z człowiekiem. Jego koncepcja była w opozycji do „architek
tury  nowoczesnej”  Le Corbusiera.  Jego  obora w Garkau  (il.  13)  jest wynikiem  nowator
skich  rozwiązań  funkcjonalnych  (technologicznych). Häring mówił o znajdowaniu  formy, 
o projektowaniu  jako o procesie poszukiwania  i ostrzegał przed pochopnymi ustaleniami: 
to, co ostatecznie  jawi się  jako istotne, widać dopiero podczas projektowania. Architektu
ra Häringa jest niepowtarzalna i indywidualna, wynika ze ścisłego powiązania z miejscem, 
na którym stoi. Sens jego architektury wnika z kontekstu, w który jest wkomponowana31.

Nie można tu nie wspomnieć wielkiego filozofa techniki i wynalazcy Richarda Buckmin
stera Fullera, m.in. propagatora synergii i konstruktora m.in. kopuł geodezyjnych.

Alexandra i in. (1977) Język wzorców jest zarówno teorią, jak i metodą projektowania ar
chitektonicznego. Ten podręcznik ponadczasowego sposobu Budowania (The Timeless Way 
of Building to tytuł jednej z prac Alexandra32) jest rozpisany na 253 cząstki–wzorce (il. 14), 
które projektant może włączyć do projektu, ewentualnie dodając nowe, własnego pomysłu. 
Są te wzorce ułożone, zgodnie z logiką projektowania od ogólnych po szczegółowe, w narra
cję, gdzie ich kolejność ma podobne znaczenie, jak kolejność części mowy w szyku zdania. 
Uprawnia  to  analogię  do  języka, w  którym nieskończony  zbiór  zdań  jest  generowany  za 
pomocą skończonej liczby reguł i słów (Noam Chomsky, Syntactic Structures, 1957). Jako 
metoda projektowania język wzorców może także być zaliczony do sposobów partycypacyj

28 Por. Wright F.L. (1954). Przede wszystkim: tenże (1963), a tam rozdział: The language of an organic 
architecture, s. 343351.

29 Intrinsic – naturalny, nieodłączny,  samoistny, wrodzony, wewnętrzny, własny,  istotny  (wg: Nowy 
Słownik Fundacji Kościuszkowskiej, s. 771. Podkr. ‒ JKL).

30 Hugo Häring (1882‒1958), Vom neuen bauen, 1952, [w:] Sonderdruck der TU Berlin, Juli 1952.
31 Por.: BlundellJones 1982.
32 Christopher Alexander, The Timeless Way of Building, Oxford UP, New York 1979.
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nych, angażujących przyszłych użytkowników w proces decyzyjny. W późniejszym cztero
tomowym dziele: The Nature of Order  (Alexander 2002) Alexander analizuje zagadnienie 
ładu w przestrzeni, wiążąc go z procesami powstawania życia33.

Partycypacja  jako  idea  jest  charakterystyczna  dla  narracji  Budowania.  Projektowanie 
z użytkownikiem/ze społeczeństwem to także dyskusja bardziej o tym co? (funkcja), niż jak? 
(forma). Sformułowania teoretyczne powstały dość niedawno. Sama idea partycypacji, dziś 
w architekturze  jest powszechnie znana,  chociaż praktyka  tego  sposobu  jest bardzo ogra
niczona z różnych powodów, w tym oporu i siły tradycji narracji „Architektury”. Ale tędy 
wiedzie droga do estetyki społeczeństwa obywatelskiego34.

Inaczej też myśli się o starzeniu się budynku. Nie fascynuje wyobrażenie formy malow
niczej ruiny, stopniowo przejmowanej przez naturę.  W narracji „Budowania”, pod wpływem 
japońskiej filozofii przyrody, pojawia się wątek metabolizmu, którego  reprezentantem był 
Kisho N. Kurokawa, a reprezentatywnym obiektem jego hotel kapsułkowy w Tokio (1972) 
(il. 15). Ale też dojrzewa, równie zgodna z działaniem natury, idea recyklingu i rewitaliza
cji: stary budynek fabryczny, obiekt znaleziony (objet trouvé),  jest przyjmowany z dobro
dziejstwem inwentarza. Wnętrze przetwarzane  jest dla nowych funkcji,  forma zewnętrzna 
pozostaje  bez  zmian.  Zauważa  się  np.  piękno  dawnego  upadłego  przemysłu  (il.  16)  i  po 
ustaniu produkcji lokuje w halach pofabrycznych nowe funkcje – kulturalne, a nawet miesz
kaniowe.

Budowniczy nie na ambicji projektowania wszystkiego od nowa. Jest skromniejszy, czu
je się rzemieślnikiem, usługodawcą swojego klienta.

5. Przykłady architektury obu metanarracji

Zobaczmy kilka przykładów. Nationalgalerie w Berlinie Ludwiga Miesa van der Rohego 
(1962‒1968) wyraźnie  należy  do metanarracji  „A”  (il.  17). Mies  nadaje  galerii  charakter 
świątyni – Świątyni Sztuki. Na wysokim cokoletarasie stoi kwadratowy w rzucie obiekt, 
oparty na jedynie ośmiu słupach. Walory użytkowe budynku są problematyczne. Całkowi
te przeszklenie ścian zewnętrznych powoduje olśnienie znajdującego się wewnątrz widza. 
Z kolei dach o wielkim okapie powoduje,  że wnętrze  jest  ciemne. Co prawda minimalna 
liczba podpór daje swobodę aranżacji, ale można stwierdzić, że dobroć funkcjonowania nie 
była celem autora budynku.

W szkole projektu Hansa Scharouna w Lünen (1957‒1962) mamy do czynienia z zupeł
nie innym sposobem narracji i to narracji w sensie wręcz dosłownym. Scharoun, organizując 
przestrzeń szkoły, tworzy opowiadanie (il. 18). Projekt szkoły powstaje jako plan rozkładu 
funkcji  i połączeń między nimi. Z  rzutu niewiele dowiadujemy się o  formie zewnętrznej. 
Każda klasa jest przestrzennie wyodrębniona (nie leży w jakimś szeregu przy płaskiej ścianie 
zewnętrznej czy korytarzowej). Klasy są połączone w grupy, każda z grup ma własną bramę, 
która  do niej  prowadzi. Orientacja w budynku  jest  ułatwiona,  zróżnicowanie poszczegól
nych  odcinków  nadaje  klasom  tożsamość,  zygzakowaty  przebieg  południowej  ściany  ze

33 Ch. Alexander, The Process of Creating Life, CES, Berkeley 2002.
34 Por. J. K. Lenartowicz, Estetyka społeczeństwa obywatelskiego, [w:] (red. Krystyna Wilkoszewska) 

Wielka księga estetyki w Polsce. Wizje i re-wizje, Universitas, Kraków 2008.
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wnętrznej  atakuje  przestrzeń w poszukiwaniu  światła  i  zapewnia  pożądany kontakt  klasy 
z własnym przedogródkiem.

Podobnie  narracyjna  jest  tegoż  Scharouna,  położona  niedaleko  od Galerii  Narodowej 
Miesa van der Rohe, Philharmonie (1957‒1963) (il. 19). Tu też chodzi o Sanktuarium Sztu
ki. O prestiżu budowli świadczy jednak wnętrze, a nie zewnętrzna powłoka. Jądrem projektu 
jest sala ukształtowana dla jak najlepszego, zarazem można by rzec swobodnego, kontaktu 
z muzyką. Fotele słuchaczy są pogrupowane w niewielkie zespoły, tworzące nachylone ta
rasy w rodzaju stoków winnicy, które otaczają orkiestrę ze wszystkich stron. Można więc 
słuchać muzyki nawet zza orkiestry, mając układ zespołu muzycznego niejako w lustrzanym 
odbiciu  (skrzypce po prawej, wiolonczele po  lewej stronie). Mimo pewnej ogólnej  syme
trii, zachowanej ze względu na akustykę, rzut całości  jest nieregularny, swobodny. Widok 
z zewnątrz tego poświęconego wysokiej kulturze obiektu – jego forma – może przyprawić 
o mdłości wyznawcę metanarracji „A” . Przypomina bardziej obiekt biurowy, może miesz
kalny – wyraźnie nie była przedmiotem (pierwszej) troski architekta.

Ważnym,  można  powiedzieć  skrajnym,  przykładem  narracji  „B”  jest  zaprojektowane 
przez Daniela Libeskinda Muzeum Żydowskie w Berlinie (1989‒1999) (il. 20). To architektu
ra znaczeń, wymagająca bezpośredniego przeżycia (przestrzeń, której nie da się przedstawić 
za pomocą filmu czy fotografii). Sale wystawowe spełniające normalne funkcje muzealne są 
oczywistym tylko dodatkiem do podstawowej funkcji tego laboratorium psychologii archi
tektury35, poprzez które autor wprowadza odwiedzających w kilka wątków literackich (tekst 
Waltera Benjamina, opera Arnolda Schönberga, książka adresowa przedwojennego Berlina, 
opowieści E.T.A. Hoffmanna  i  poezja  Paula Celana),  a  także własne  autora  opowiadanie 
o tym, czego już nie ma, o nieistniejącym – karkołomne zadanie pokazania tego, co niewi
dzialne.

Idea  równowagi  ekologicznej  ziemi  i  pejzażu  poszerza  pole  działania Budowniczych. 
Betsky (2005) wyodrębnił rodzaj budynków nazywając je landscrapers. To oczywista opo
zycja wobec skyscrapers,  typowego pola popisu dla narracji „A” (il. 21). Drapacze ziemi 
cechuje bliskość ziemi, kontynuacja i ukrycie. Ten sposób budowania odwołuje się do za
łożeń filozofii ekologicznej36. To zarazem można interpretować jako powrót do jaskini, ana
logię do recyklingu – nowego użytkowania obiektów gotowych. Przykładem,  także poda
nym przez Betsky’ego  jest Biblioteka Uniwersytetu w Delft  (1996‒1997)  projektu  grupy  
Meccanoo czy też Muzeum GalloRzymskie w Lyonie Bernarda H. Zehrfussa (1975) (il. 22).

Landsraper-em właśnie był zwycięski w pierwszym konkursie projekt Świątyni Opatrz
ności Bożej w Warszawie (2000) autorstwa Marka Budzyńskiego z zespołem – głęboko po
szukujący, splatający wątki słowiańskie i tradycję polskiej drewnianej architektury sakralnej, 
ze świadomością środowiskową. Wnętrze świątyni, jej nawa, stanowiąca bez wątpienia za
sadniczy element zespołu, rozwiązane jest w sposób pozbawiony monumentalizmu, skupia
jący uwagę i emocje uczestników nabożeństw na płynącym z góry świetle. Zadany program 
użytkowy skłania autora do swobodnego organizowania elementów funkcjonalnych (Insty

35 Por. J.K. Lenartowicz, Architektura trwogi, [w:] KONTEKSTY, 2003, rok LVII, nr 3‒4 (262263), 
s. 321330; także: http://www.zwojescrolls.com/zwoje40/text24.htm. Wersja angielska: http://www.
zwojescrolls.com/zwoje40/text25p.htm.

36 Por. PiotrowskaTryzno i Gurska (2012).



103

tutu Badawczego, pomieszczeń dla pielgrzymów, etc.). Rezultatem jest forma otwarta, któ
rej części luźno ze sobą powiązane tworzą niepowtarzalny zespół przestrzenny – wyraźna 
narracja „B” (il. 23).

Natomiast  projekt,  który  zwyciężył  w  drugim  „zastępczym”  konkursie  i  jest  obecnie 
(2015) w trakcie realizacji, to klasyczna budowla o układzie centralnym, do granic możli
wości wykorzystania symetrii wieloosiowej, z kopułą nad centrum, także w detalu odnoszą
cy się do historycznych form architektonicznych – forma zamknięta, spoista, silna, narracja 
typu „A” (il. 24). Echo nader istotnego pierwowzoru, Bazyliki Św. Piotra na Watykanie.

6. Stan aktualny

Przełom wieku zaznaczył się dla architektury rozwojem możliwości projektowania dzię
ki  postępowi w  dziedzinie  technik  komputerowych. Z  jednej  strony  zwiększają  się moce 
obliczeniowe, z drugiej pisane są nowe, bogatsze, zapewniające większe możliwości dzia
łania programy komputerowe. Możliwości współczesnego komputera  są wykorzystywane 
w warsztacie projektowym. Zapewniają większą swobodę kształtowania. Komputer pozwa
la też na przyspieszenie procesu przygotowania projektu, ułatwia go, a to niekiedy prowo
kuje do ograniczania czasu poświęcanego pracy koncepcyjnej. Wspomagane komputerowo 
projektowanie dostarcza informacji o konstrukcyjnej racjonalności i zachęca do poszukiwa
nia nowych form. To jakby dalej posunięte wykorzystanie praw natury.

Architekci wciąż starają się obserwować dokonania w innych dziedzinach ludzkiego my
ślenia i badań, pojawiające się w języku filozofii, polityki, żurnalizmu. Tak było z dekon
strukcją,  którą  intensywnie  eksplorowano w architekturze,  tak  jest  nadal,  jeśli  chodzi  np. 
o postępy w biologii. Mechanizm wzrostu, zmiany, niejako opanowany praktycznie przez 
przyrodę, fascynuje dziś i skłania do prób przeniesienia ewolucyjnych mechanizmów bio
logicznych na grunt architektury. Chętnie podchwytywane są też „modne” słowa i pojęcia. 
(Notabene „narracja” i „metanarracja” także). W języku projektowania architektonicznego 
wchodzą  w  użycie  pojęcia:  folding,  performance,  emergencja37,  samoorganizacja,  form- 
-finding, morfing, morfogeneza, parametryzm38. Te starania, żeby nowości i odkrycia innych 
nauk przetestować w  architekturze,  prowadzą do  spektakularnych niekiedy  realizacji  jed
nostkowych. Niekiedy jest to jednak raczej „aktorskie odtwarzanie uczucia”, krytykowane 
przed wiekami przez Demokryta. Nie  zawsze  są  to  rozwiązania o długotrwałym żywocie 
moralnym. Można się upajać tym, że budynek tłumaczy się jako palimpsest, że zniekształce
nia prostej formy wyjściowej są rezultatem uwzględnienia zapisu przestrzennego fal radio
wych, czy powietrznych wywoływanych przez lądujące i startujące samoloty w Düsseldorfie 
(Nördliches Derendorf, Peter Eisenman, 1992), kładka ZubiZurri w Bilbao wyzywa kine
tyczny zmysł równowagi, ale jest niewygodna, śliska (Santiago Calatrava, 1997). Projekty 
naśladują kształty spotykane w przyrodzie, odtwarzają nawet proces ich powstawania, na

37 Emergencja – powstawanie  jakościowo nowych  form  i  zachowań z oddziaływania między prost
szymi elementami.

38 Formy przestrzenne w parametryzmie są generowane w oparciu o przyjęte przez projektanta algorytmy 
i parametry. Założone na początku kryteria modyfikacji kolejnych krzywych i brył generują końcowy 
kształt projektowanego obiektu. Por.: Schumacher (2008); także: Januszkiewicz (2010).
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dają budynkom cechy organizmów żywych, łącznie z poruszaniem się (Hemesferic w Wa
lencji – kino  IMAX, planetarium  i  laserium z   oko  fasadą otwieraną  jak powieka – proj. 
S. Calatrava, 1998), nie mówiąc o pewnej zmienności (np. barwna reaktywność fasady na 
natężenie dźwięku wewnątrz).

„Nie ufamy [już] wizualizacjom architektury XXI wieku produkowanym dziś przez ar
chitektów: bliżej im do nastawionych na efekt scenografii filmów science fiction albo kom
puterowych gier  niż  do  zaspokajania potrzeb mieszkańców miast”  piszą  redaktorzy  tomu 
zatytułowanego: That Something on the Horizon39. Prawdziwa sztuka naturalna, organiczna 
wychodzi poza wzrokową haptyczność, która kusi atrakcyjnością zmiennych i nowych wy
glądów. Wciąż jednak niewielu odważa się na innowacyjne rozwiązywanie potrzeb i wspo
maganie przeciętnego obywatela.

7. Perspektywy i dyskusja

Śledzenie  natury  inspiruje  powstanie  nowych  sposobów  konstruowania  i  budowania. 
Zauważamy  nowe  poszukiwania  formalne,  wzorowane  na  rzeźbach,  tworach  natury  nie
ożywionej  (skałach,  kamieniach)  i  przyrody  żywej  (ryby,  ptaki). Architektura  przejmuje 
osiągnięcia innych dziedzin techniki. Na przykład monocoque wykorzystuje osiągnięcia in
żynierii lotniczej. To zewnętrzna skorupa budowli, która jak skorupka jaja, będąc zewnętrzną 
powłoką pełni  zarazem  rolę  struktury nośnej.  Jednocześnie  ta powłoka ma ambicje bycia 
skórą obiektu, w dosłownej analogii do skóry żywego organizmu – bierze na siebie regula
cję temperatury (ogrzewanie), wymiany powietrza (wentylacji) i dostępu światła dziennego 
we wnętrzu.

Innowacji w skorupie nie towarzyszy innowacja czy eksperyment funkcjonalny. Nie sta
wia się pytań o przyszłe potrzeby społeczeństwa, jego wizję, o funkcje społeczeństwa oby
watelskiego. Zapewne nie są odpowiedziami na te niepostawione pytania, tzw. galerie han
dlowe – malls, aquaparki i parki tematyczne. W domu towarowym Weltstadthaus w Kolonii 
(Renzo Piano,  2013)  nie  zauważamy naturopodobnych  niuansów kształtu  zewnętrznego, 
gdy poruszamy się wśród towarów rozłożonych na konwencjonalnych kondygnacjach.

Możliwość drukowania w trzech wymiarach tego, co zostało zaprojektowane w kompu
terze otwiera wielkie możliwości  realizacyjne. Zapewne wywoła zarazem nowe problemy 
i pytania.

8. Podsumowanie

Podsumowując przedstawione treści można stwierdzić co następuje:
–  Historia  sztuki wyróżnia w  architekturze  style  historyczne,  które  następowały w  ciągu 

wieków, a także zauważa powtarzanie się cykliczne zmieniających tendencji i mód (o tym 
pisał np. Heinrich Wölfflin40).

39 That Something on the Horizon. Architecture in the 21st Century, Bogna Świątkowska i inni (red.). 
Bęc Zmiana, Warszawa 2011, s. 7.

40 Heinrich Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Ossolineum, Wrocław 1962.
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–  W  artykule mowa  jest  o  dwu  sposobach  podejścia  do  projektowania  architektoniczne
go. Te sposoby są zależne przede wszystkim od osobowości i wykształcenia projektanta. 
Są więc kategoriami psychologicznymi i jako takie, mogą być przedmiotem badań psy
chologii  twórczości. Nie mają bezpośredniego związku z upływem czasu czy z czasem 
historycznym.

–  Te sposoby podejścia różnią indywidualne preferencje, dotyczące poszukiwania, przede 
wszystkim albo: a) harmonii i ładu (piękna) zewnętrznego; albo: b) pragmatycznego roz
wiązania problemów życia społecznego i indywidualnego.

–  Te sposoby podejścia do projektowania architektonicznego rzutują na konkretne projekty 
architektoniczne budynków czy zespołów urbanistycznych. W tych projektach i realiza
cjach omówione  tendencje  są  zauważalne,  chociaż końcowy  rezultat procesu projekto
wania – realizacja i użytkowanie, obok decyzji samego twórcyprojektanta zależy także 
od wielu  innych  czynników:  opinii  inwestora,  sytuacji  prawnej, warunków, w  których 
pracuje (zlecenie, topografia), użytkownika itd.

–  Opisane sposoby podejścia do projektowania mogą być  traktowane  jako narracje  indy
widualne poszczególnych twórców. Pokrewne charakterystyki występują u twórców nie
zależnie od czasu historycznego ich działalności. Ta ponadczasowość pozwala łączyć te 
indywidualne narracje w metanarracje o długim trwaniu.

–  Z  punktu  widzenia  budowy  formy  architektonicznej  można  przypisać  tym metanarra
cjom  cechy,  które  J.  Żórawski,  zgodnie  z  teorią Gestalt,  nazywa  spoistością  i  swobo
dą formy41. Formy mogą być mniej lub bardziej spoiste; ich przeciwieństwem są formy 
skrajnie mało spoiste, nazywane swobodnymi. Miernikiem na skali między spoistością 
a swobodą jest względna siła powiązania części formy ze sobą i z całością formy (w sen
sie  percepcji wizualnej,  estetycznej).  Zaliczyć  konkretną  formę  do  jednej  albo  drugiej 
kategorii możemy li tylko przez porównanie. Można twierdzić, że metanarracja „A” jest 
bardziej związana z formami spoistymi, zaś metanarracja „B” – z formami swobodnymi.

–  Zastanawiając  się  nad  odwiecznym  acz  nierozstrzygalnym  problemem  pierwszeństwa 
powstania, tzn. tego, co było pierwsze – jaskinia czy chatka, można by przypisać chat
kę, czyli konstrukcję wzniesioną przez człowieka – metanarracji „A”, Architekturze zaś 
jaskinię,  rzecz  znalezioną,  li  tylko wykorzystaną  przez  człowieka  – metanarracji  „B”, 
Budowaniu.

–  W sensie  ilościowym, wielkości produkcji architektonicznej, dominowała zawsze jakaś 
trudna do rozwarstwienia mieszanka tych dwóch sposobów: w różnych proporcjach „A” 
i „B”, jakieś: „AB”. Indywidualna biografia danego twórcy może obejmować także (przej
ściowe) zmiany narracji – z „A” na „B” i z „B” na „A”.

–  Przez wieki,  do  niedawna wyraźnie  przeważała  narracja  „A”. W okresie  najnowszym, 
określmy go jako przełom XX i XXI wieków, emancypuje się równie ponadczasowa nar
racja „B”, a to, jak się wydaje, w związku z ogólnie coraz bardziej akceptowanymi zasa
dami ekologii i demokracji, dzięki postępom w naukach biologicznych, a także rozwojo
wi technik, w tym komputerowych.

–  Pytanie, czy narracja „B” osiągnie przewagę nad „A” pozostaje otwarte. Można stwier
dzić: zależy to od nauczania (i uczenia się); przeciętny obywatel bardziej  jest zaintere 

41 Por. Juliusz Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1962.
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sowany jakością życia niż nowomodnymi ikonami. Można też za Markiem Budzyńskim 
postulować:  „budowla  powinna  wewnątrz  tworzyć  warunki  dla  specyficznych  proce
sów w niej się toczących, a na zewnątrz powinna podtrzymywać życie przyrody z jednej 
strony i życie zbiorowości (społeczności) z drugiej”42.
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Ill.  1.  Temple of Trajan, Acropolis, Pergamon, 1st c. A.D. Photo S.M. Bojanowicz
Il.  1.  Świątynia Trajana, Akropol, Pergamon, I w. n.e. Fot. Seweryn M. Bojanowicz

Ill.  2.  Sebastiano Serlio, I sette libri dell’architettura. Venice 1537
Il.  2.  Sebastiano Serlio, I sette libri dell’architettura. Wenecja 1537
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Ill.  4.  House  of  the  Royal  Saline  Director,  ArcetSenans,  C.N.  Ledoux,  1774‒1778.  Photo  J. 
K. Lenartowicz 1988

Il.  4.  Dom  dyrektora  Saliny  Królewskiej,  ArcetSenans,  Claude  Nicolas  Ledoux,  1774‒1778.  
Fot. J.K. Lenartowicz 1988

Ill.  3.  Numerical transmission of classical form. “Tariff” of the orders, from G. Leoncini, Instruzioni 
architettoniche pratiche, Rome 1679. 55. Cliché Bibliothèque Nationale de France, Paris. Here 
after: Carpo (2001), fig. 5.6., p. 101.  Reprinted courtesy of MIT Press

Il.  3.  Cyfrowy zapis form klasycznych. “Taryfa” porządków architektonicznych, Giuseppe Leoncini, 
Instruzioni architettoniche pratiche, Roma 1679. 55. Cliché Bibliothèque Nationale de France, 
Paris. Tutaj za: Carpo (2001), fig. 5.6., p. 101. Przedruk za zgodą MIT Press
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Ill.  5.  Modulor, Le Corbusier, 1948
Il.  5.  Modulor, Le Corbusier, 1948

Ill.  6.  Dom mieszkalny i sklep, Annopol. Fot. J.K. Lenartowicz 2014
Il.  6.  Private house and shop, Annopol. Photo J.K. Lenartowicz 2014
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Ill.  7.  Daisy House, Porter, Indiana, Tigerman & McCurry, 1976
Il.  7.  Dom Stokrotki, Porter, Indiana, Tigerman & McCurry, 1976

Ill.  8.  “Architectural  Ruins:  a  vision”,  Rotunda  of  the  Bank  of  England  by  J.  Soane,  17941795, 
drawing by J. M. Gandy, 1798. Source: http://jeromeonline.co.uk/drawings/index.cfm?display_
scheme=702&scheme_parent=635&object_id=3160#. Access: 08112015, 13:14

Il.  8.  „Wizja  architektury  w  ruinie”,  Rotunda  Banku Anglii,  John  Soane,  17941795.  Rys.  Joseph 
Michael Gandy, 1798. Wg: http://jeromeonline.co.uk/drawings/index.cfm?display_scheme=702 
&scheme_parent=635&object_id=3160#. Dostęp: 08112015, 13:14



112

Ill.  9.  Vault of the presbytery, Beauvais cathedral, 1271. Photo Urban (Wikipedia)
Il.  9.  Sklepienie prezbiterium katedry w Beauvais, 1272. Fot. Urban dla Wikipedii

Ill.  10.  Cathedral,  Burgos,  12211445.  Source:  http://www.hellenicaworld.com/Spain/Literature/
JohnAllyneGade/en/CathedralsOfSpain.html#page_036. Access 08112015, 19:01

Il.  10.  Katedra,  Burgos,  12211445.  Plan.  Wg:  http://www.hellenicaworld.com/Spain/Literature/
JohnAllyneGade/en/CathedralsOfSpain.html#page_036. Access 08112015, 19:01
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Ill.  11.  Gateway Arch, monument, St. Louis (Missouri), E. Saarinen, 1947‒1965
Il.  11.  Brama Zachodu, łuk pomnikowy, St. Louis (Missouri), Eero Saarinen, 1947‒1965

Ill.  12.  Guggenheim  Museum,  New  York  NY,  F.  L.  Wright,  19441959.  Maurizio  Cattelan 
retrospective 2011. Photo Jill Krementz

Il.  12.  Guggenheim  Museum,  New  York  NY,  Frank  Lloyd  Wright,  1944‒1959.  Retrospektywa 
Maurizio Cattelana, 2011. Fot. Jill Krementz
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Ill.  13.  Cow shed, Gut Garkau, Ostholstein, H. Häring 1922‒1926. Groundfloor plan
Il.  13.  Obora, Gut Garkau, Ostholstein, Hugo Häring 1922‒1926. Rzut poziomy

Ill.  14.  A Pattern Language, Ch. Alexander et all. (1997) Pattern 221: “Natural windows and doors”
Il.  14.  Język wzorców, Ch. Alexander i in. (2008). Wzorzec 221: “Naturalne okna i drzwi”

Ill.  15.  Metabolism. Nagakin Capsule Tower, Ginza, Tokio, K. N. Kurokawa, 1970‒1972
Il.  15.  Metabolizm. Hotel kapsułkowy, Ginza, Tokio, Kisho Noriaki Kurokawa, 1970‒1972



115

Ill.  16.  Regeneration.  State  Coal  Mine  Jawiszowice, Andrzej  III  shaft,  Jawiszowice,  1938.  Photo  
J.K. Lenartowicz 2009

Il.  16.  Rewtalizacja. PKWK Jawiszowice, szyb Andrzej III, Jawiszowice, 1938. Foto J.K. Lenartowicz 
2009

Ill.  17.  Neue Nationalgalerie, Berlin, L. Mies van der Rohe, 1968
Il.  17.  Nowa Galeria Narodowa, Berlin. Ludwig Mies van der Rohe, 1968



116

Ill.  18.  GeschwisterScholl school, Lünen, H. Scharoun, 19571962. groundfloor plan. From: http://
www.germanarchitects.com/pages/hauptbeitrag/1407_Neue_Schulen_braucht_das_Land. 
Access: 08112015, 23:24

Il.  18.  GeschwisterSchollGesamtschule  Lünen,  Hans  Scharoun,  1957‒1962.  Rzut  poziomy. Wg: 
http://www.germanarchitects.com/pages/hauptbeitrag/1407_Neue_Schulen_braucht_das_
Land. Dostęp: 08112015, 23:24

Ill.  19.  Philharmonic Hall, Berlin, H. Scharoun, 1963, longitudinal section
Il.  19.  Filhamonia, Berlin, Hans Scharoun, 1963
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Ill.  20.  Jewish Museum, Berlin, D. Libeskind, 2000
Il.  20.  Muzeum Żydowskie, Berlin, Daniel Libeskind, 2000
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Ill.  21.  Seagram  Building,  NYC,  L.  M.  van  der  Rohe,  1957.  Source:  https://classconnection.s3. 
amazonaws.com/13/flashcards/459013/jpg/slide011304623860088.jpg.  Access:  09112015, 
10:30

Il.  21.  Seagram Building, NYC, Ludwig Mies van der Rohe, 1957. Wg: https://classconnection.s3. 
amazonaws.com/13/flashcards/459013/jpg/slide011304623860088.jpg.  Dostęp:  009112015, 
10:30

Ill.  22.  Landscraper.  GalloRoman  Museum  of  Fourvière,  Lyon,  B.  H.  Zehrfuss,  1975.  Photo  
J.K. Lenartowicz 2013

Il.  22.  Drapacz ziemi. Muzeum GalijskoRzymskie na wzgórzu Fourvière, Lyon, Bernard H. Zehrfuss, 
1975. Fot. J. K. Lenartowicz 2013
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Ill.  23.  Landscraper. Church of Divine Providence, Warsaw, 1st competition, the winning project, M. 
Budzyński, 2000

Il.  23.  Drapacz  ziemi.  Kościół  Opatrzności  Bożej, Warszawa,  I  konkurs  2000.  Zwycięski  project, 
Marek Budzyński

Ill.  24.  Church  of  Divine  Providence,  Warsaw,  2nd  competition,  the  winning  project,  W.  and 
L. Szymborski, J. Zielonka, 2002

Il.  24.  Kościół Bożej Opatrzności, Warszawa, II konkurs 2002. Zwycięski projekt, Wojciech i Lech 
Szymborscy, Jacek J. Zielonka
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1. Foreword. The myth of the “good teacher” as a reality

In  the  Polish  humanist  arts,  a  great  model  literary  character,  created  by  Tadeusz 
Kotarbiński  is  the  “trustworthy  friend”.  It  is  a  character  formed  in  accordance  with  the 
cheerful sympathetic attitude and wisdom of T. Kotarbiński ‒ a positive, modest, genuine 
person, who is also caring and trustworthy. The character differs in these qualities from the 
cold and vulgar human surroundings of  the contemporary Polish People’s Republic  (only 
indirectly depicted by the positively thinking and warm Kotarbiński), from which the current 
society  is  probably  not  that  altogether  different.  The  literary  trustworthy  friend,  in  the 
imagination of the author, can be associated with Stanisław Juchnowicz as a “good teacher”.

The first noteworthy benefit that the author of these words wishes to thank S. Juchnowicz 
for, is the introduction of the modern understanding of the concept of the city center. In his 
unique habilitation work1, in itself a bibliophilic white raven, he depicted the center: inherited 
from the past, but contemporarily reconstructed, intensified and made more complex. Also ‒ 
irrevocably connected to intense mechanized transport, requiring a lack of collision with the 
peaceful pedestrian functions and a harmonious, communal way of living. In the language, 
or jargon, of today, this would be called hybridization, polymorphization and so on.

These phenomena were therein presented by S. Juchnowicz as inevitable ‒ to come about 
sooner rather than later, in a matter more or less effectively imported from the West to the 
East. The science and teaching by the Professor pointed that the historical city centers will 
either become a historical theme park and make way for a new, modern center, or they will 
have to adapt and undergo changes that are needed by a modern city. This work, having its 
genesis  in  original  research  in  the West,  including  the USA,  is,  along with  the  teachings 
regarding neighborhood units, still valid for Poland.

The  second  factor,  which  has  played  an  important  role  in  the  author’s  gaining  of 
knowledge,  was  the  teaching  that  the  Professor,  then  a  young  doctor,  performed  in  the 
second half of the sixties of the twentieth century as a part of the course on the subject of 
urban planning  for  the  senior  year  students  of  the Faculty  of Architecture  at  the Kraków 
University of Technology. The author owes to these lectures and course design consultations 
by  the Professor his knowledge of  the neighborhood unit ‒ a paradigm then  in use  in  the 
West and slowly trickling into the Polish People’s Republic, as an urban formula of shaping 
the residential districts of a modernist city space.

In the lectures of S. Juchnowicz ‒ a humanist through and through and a firsthand expert 
on the cutting edge foreign design principles of  the time ‒ his new formula had personal, 
familial, prosocial and environmental qualities ‒ it was a good continuation of the city, not 
the dehumanized residential blocks of socialist modernism. By analyzing this nonstandard 
personal  aspect  of  the  neighborhood  unit  (a  novelty  to most modernist  urban  designers) 
in S. Juchnowicz’s lectures, one can point to his earlier designs of the “human” and beautiful 
quarters  of  Nowa  Huta.  Today,  after  nearly  50  years,  when  the  question  of  the  modern 
city  and  its urban and architectural  creation  is  in  a  state of  crisis  and “in  the view”,  also 

1  Juchnowicz  Stanisław,  1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre 
problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Zeszyt Naukowy Nr 12  (Architektura Nr 15), 
Politechnika Krakowska. Kraków, 78 p., with illustrations.
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quite  probably  at  the  doorstep  of  significant  changes  (according  to Rem Koolhaas2),  that 
knowledge, gained from the experiences of socialism and modernism, appears to be needed 
and on time.

The  third  section  of  the  knowledge  and  attitude  of  S.  Juchnowicz  that  makes  the 
author’s understanding of shaping a city complete  is ecology. Stanisław Juchnowicz, as a 
young master of science worked on the design of Nowa Huta ‒ on its timeless center and its 
residential quarters. He is also the author of the beautiful and functionally perfect B2 quarter 
and has shown his merit  in  the design of greenery. Thanks to  the care of  the designers of 
Nowa Huta to the layouts of its parks and recreational areas, Nowa Huta became a perfect 
city at a historical level  a garden city. In this aspect, S. Juchnowicz was responsible for the 
most beautiful eastern quarters of the city, those closest to the steel mill, which are full of 
trees, bushes and flowers.

His then awakened “ecological conscience” (a term coined by Julian Aleksandrowicz3) 
became complete during the transformation of the nineties of the twentieth century. Riding 
the wave of positive changes, he became a  longstanding and meritorious chairman of  the 
Polish Environmental Club. Thanks  to  this  activity  and  efficiency  in  this  field  he  can  be 
viewed as a great personality of the changes that took place in Poland, these positive and long 
lasting, currently taken responsibility of by new generations.

Despite  his  intensive  public  activity  and  his  still  dynamic  teaching  at  the  Kraków 
University of Technology, as well as a lively publication spree, he has found the time and 
strength to conduct and develop deep and complex studies on the postsocialist Nowa Huta 
in  the scope of  sustainable development  through  the creation of biologically active areas. 
His  life’s work  and  authority,  his  designs  and  publications  bear  fruit  today  in  the works 
of his students and  the succeeding generations of scientists and creators  that make use of 
the good solutions that he developed (as seen on illustrations 1, 2, 3, 4).

To sum things up, one can state that the manner of the greatness of S. Juchnowicz and 
the influence of his greatness on others, including the author, takes form in the full spectrum 
of research and activity in the shaping of urban spaces: the functional and the aesthetic; in its 
aspects of a humanist mission to serve people, the culture of shaping the built environment 
and  the  protection,  revitalization  and  creation  of  environmental  complexes.  This  activity 
encompasses the entirety of the urban sphere: from the center that is dominated by service 
buildings and a dynamic public activity, through the districts dominated by the residential 
aspect with  a  limited vitality of  the  local  communities  and  families  to  the  environmental 
areas,  that give privacy,  individual  relaxation and a contemplative  renewal. All  in all,  the 
activity of the Teacher fulfills the titular “idea of the city and beauty”.

2  Latour Bruno, 2007 (oryg. 2005), Ostukując architekturę Koolhaasa laseczką ślepca, Tłum. Leśniak 
Andrzej, Architektura, Section 1 (148), January, Wydawnictwo Murator, Warszawa, p. 317.

3  Aleksandrowicz Julian, 1979, Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, 112 p.
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2. Introduction. The multiple meanings of “beauty” and “beauty of a city”

The  idea  of  “beauty” was  presented  in  a most  interesting way  ‒  perhaps  for  the  first 
time ‒ in an especially fascinating manner, which spurred on one’s imagination and caused 
awe, while at the same time being delivered in a literary form that made the more sensitive 
filled with emotion, on the very first pages of the Book of Genesis in the Bible.

The latest biblical research4  points  out  that  in  the  widely  known  (among  Roman 
Catholics, who  use  the Latin Vulgata  version  of  the Bible) words  of God,  repeated  after 
each day of Creation: “and it was good”5, the word “good” can mean “beautiful” in Aramaic 
and Hebrew ‒ which were the original languages of the Bible.

This  second  form  ‒  “beautiful”  ‒  has  survived  to  this  day  in  the  Greek  translations 
of the Bible, being used, for instance, by St. Paul during his teaching in the vast areas of the 
Middle East, Asia Minor and Southeastern Europe. Thus, as Eastern Christians understand it, 
the act of Creation is identified with the creation of beauty.

By setting this abstract,  immaterial  idea of beauty against  the idea of  the city ‒ which 
is  a  physical  object,  one  can  still  remain  in  the  halfmaterial,  halfimmaterial  sphere: 
the  intellectual and imaginary, as well as emotional. By casting  this complex idea against 
simple empirical ground, one can point  to  three binary value approaches  to how we view 
the beauty of a city.

The first  of  these  binary  value  approaches  is  attributed  to  John Ruskin,  the  author  of 
“The Stones  of Venice”:  “when  I  travel  by  gondola  through  the  venetian  channels,  there 
are  two  of  me;  one  looks  upon  and  admires  the  beautiful  sights,  and  the  other  ponders 
and reminisces the beautiful events that took place there”6.

The  second  approach  to  this  complexity  ‒  quite  similar  in  its message,  though  stated 
in  a  more  scientific  manner  ‒  is  that  of  Janusz  Bogdanowski,  who  pointed  out  that  the 
environment must be beautiful  in two ways:  in its form and in its content. He brought up 
places and structures that were popular and widely praised, but which, in aesthetical terms, 
were quite mediocre ‒ their value was based on the memories of events that took place there. 
During the 90’s of  the twentieth century he worked on a graph that showcased how these 
two values summed up into an overall quality of space. In the Kraków school of landscape 
architecture,  the  question  of  the  content  of  the  cityscape  was  the  specialty  of  Krystyna 
DąbrowskaBudziło, as well the author, especially in terms of historical memory and cultural 
events.

The  third,  derivative  approach,  which  enjoyed  widespread  promotion  in  recent  years 
among  the  various  historical  conservation  societies  and  organizations,  is  the  concept  of 
Intangible Cultural Heritage (as detailed in the UNESCO Convention of 2003). In Poland, 
it has scored most of its successes thanks to the work of Krzysztof Pawłowski and Andrzej 

4  Cuneo Andrew P.,  2009, Beauty will save the world, but which beauty?,  [in:] Pursuit  of Truth  ‒ 
a Journal of Christian Scholarship, 18 May edition, World Press, Redlands, California, p. 13.

5 Księga Rodzaju. Prehistoria biblijna,  Chapter  1,  verses  431,  [in:] Biblia. Pismo Święte Starego 
Testamentu, Święty Wojciech ‒ Wydawnictwo, Warszawa, p. 47.

6  Ruskin John, 2003 (orig.1853), Stones of Venice, Da Capo Press, Cambridge, Massachusetts, passim,  
p. 246.
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Tomaszewski. Meaning, memory, identity and identification ‒ these ideas are currently very 
publicized in relation to the directly invisible, but clearly perceptible quality of a place, which 
reinforces its directly visible synergistic aesthetics.

In order to bring this introduction to the titular matter of “The idea of the city and beauty” 
to  a  close, one can point out:  empirically  and  in general,  the  famous  sentence uttered by 
Dostoyevsky’s literary character: “Beauty will save the world”7. One of the examples here 
is Babylon. Colloquially  known  as  the  capital  of  evil  and  ugliness,  especially  due  to  the 
widely  published  antipathy by  the  Jews who  remembered  their  enslavement  at  the  hands 
of Mesopotamian  overlords,  has  become  a  “prehistoric  icon”,  in  no  small  part  due  to  its 
supposed beauty, grandeur and urban comparatively gigantic urban layout. In countless studies 
and  reconstructions,  the  capital upon  the Euphrates has been praised as  a kind of perfect 
metropolis, which possibly embodied a countless number of architectural and urban ideals.

Ancient Imperial Rome has also, to an extent, spawned the same critical opinions as those 
that were directed at Babylon. The cause of  these was  in equal parts  imperialism and  the 
demoralization of its elites, as well as their cruelty, especially towards Christians. However, 
at the same time it was praised for its beauty and attractiveness, ranging from its location on 
the seven hills at  the Tiber to the wonderful public and imperial centers. Medieval Rome, 
after being ruined by the socalled barbarians and being kept in a tolerated antaesthetical 
state, despite bearing the esteemed title of the papal capital, was in its hideous ugliness and 
degradation praised to a lesser extent than most European cities. It was one of the reasons for 
the successful schism and the rise in rank of Byzantium ‒ Constantinople became elevated 
to the rank of capital of  the empire and the churches of  the East, as well as  to that of  the 
most beautiful and  important metropolis of  the world. Only  the  ingenious  intervention of 
pope Sixtus V made “the eternal city” the capital of the Christian world and a global capital 
of culture (until the time when the competing metropolises emancipated themselves).

Petersburg ‒ “the city on the marshes and the dead bodies of its builders”8 is one of the 
most evident examples of ambivalence in evaluation. On one hand we can observe vicious 
criticism of the capital of Peter The Great, Catherine and others as a symbol of the evil of 
Tsarist autocracy and a quasi Asian approach to one’s subjects. This attitude is made evident 
through  scale,  gigantism,  an  overpowering  totalism  of  buildings,  their  detail  and  colors. 
Despite  the  time gap,  the comparison with medieval Moscow,  the proWestern ambitions, 
the  “idea  of  the  city”  in  the  manner  of  the  Petersburg  Tsardom  remains  unchangeably 
inhuman and antihuman. In this example, the saving role of beauty somewhat balances out 
the negative opinions, mainly thanks to the successful symbiosis of the city with water, its 
symbolism of “opening up to the world” and, last but not least the outstandingly professional 
urban composition: well prepared at the onset and harmoniously developed over the centuries.

A city absolved of its “original sin” through beauty ‒ this grandiose title can be attributed 
to Nowa Huta. Founded on orders  from Moscow, dutifully and humbly carried out by  its 
Warsaw vassals,  in order  to counterbalance  the cultural  role of  the conservative and anti 
soviet  Kraków.  However,  the  opposite  to  their  intentions  happened.  First,  the  task  of 
designing it was thankfully given to excellent professionals, which were at  the same time 

7  Cuneo, op. cit., passim.
8  Toporow Władymir N., 2000, Miasto i mit, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk, passim, p. 260.
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decent people ‒ not in the least interested in humbly carrying out the political orders regarding 
the Soviet perception of socialist realism, which was so enthusiastically done by architects 
from Warsaw,  especially  those with  executive positions. This  is why Nowa Huta became 
a city with a professional and timeless design.

This  is  evident  in  its  urban  layout,  the  architecture  of  its  buildings,  their  details  and 
street furnishings, as well as its greenery, recreational spaces and sports facilities. Today it 
is doubtlessly dubbed a monument to “socialist realism with a human face”. The historical 
inspirations that are present here point to the Polish Renaissance, not the Russian Classicism 
of  Peter  and Catherine,  as  it  is  in Warsaw. Nowa Huta  is,  apart  from  the Old Town  and 
the Jewish quarter of Kazimierz, the most visited urban complex of Kraków. Its slowly but 
surely progressing social gentrification and the simultaneous ennoblement of its substance 
give it a bright future as an integral and equally important historical part of Kraków ‒ the 
historical fulfillment of its purpose from the times of the fifties of the twentieth century.

Among  the  cities  of  the Modernist Movement,  the  most  ambivalently  perceived  one 
is Brasilia9. “Cast” into the depths of the Amazon jungle, away from all civilization, a whim 
of an overambitious president with national socialist leanings, J. Kubitschek. Its absurdity 
in the form of a lack of transportation links with the rest of the country and the world still 
breeds a hostility  to  this city:  from its  inhabitants,  the politicians and  the members of  the 
administration that work there, who flee the interior by flight to Rio, Sao Paulo or to Parana. 
Hundreds of people died at its construction sites. When the time of a scheduled inspection 
or  an  important  visit  came  near,  the workers who  fell  into  unprotected  digs were  buried 
alive not to waste time.

The  urban  layout  designed  by Lucio Costa  in  the  form  of  a  grand  bird  turned  out  to 
be a miserable failure. Neither the central “body” axis: an empty expanse filed with ultra 
pretentious official buildings, giving the impression of a humanly inaccessible model; nor 
the “wings” with  residential districts  function properly. They shared  the  fate of nearly all 
the modernist “prestige” buildings and high  rise slums  in poor countries ‒  lack of spatial 
calibration, the emptiness between each building, an absurd and out of scale transport grid, 
huge distances to get anywhere, the inhuman scale of the buildings themselves. They form 
neither “street architecture”, as there are no streets ‒ only routes, nor a “city architecture”, 
as there is no city to speak of. There are only routes, with loose patches of administrative 
buildings  or  sprawling  residential  blocks  in  between,  either  in  rhythmical  patterns  like 
military barracks or chaotically dispersed.

A  certain  saving  grace  is  the  beauty  of  Oscar  Niemeyer’s  architecture.  This  great, 
ingenious and radical modernist ‒ artist dedicated his 104 year long life first and foremost 
to  the  furnishing  of  this  strange  city  with  good  buildings.  Despite  the  inhuman  context 
mentioned  earlier,  they  work  on  a  basis  of  individual  masterpieces,  by  furnishing  this 
awkward room that this city became. Both the government buildings and the cathedral, the 
numerous smaller churches, and especially buildings of culture ‒ surrounded by beautiful 
greenery, are of the highest international standard. They are on par with the best works of other 
geniuses of the Modernist Movement. They are in and of themselves, as well as to those that 

9  Hughes Robert, 2004, The Shock of the New. Art and the Century of Change, Thames and Hudson, 
London, p. 444.
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visit them, works of art cast into a formless space which gives no context, no background 
and no friendliness. And yet, Oscar Niemeyer’s creativity ennobles  this absurd noncity10. 
They present themselves as individual masterpieces, comprising, in a catalog sense, an arch 
collection of uncompromising, abstract and artistic modern architecture.

3. The genesis of the idea of the city and its inspirations for the modern reader

The values  of  “beauty”  and  “good”,  this  eternal  binary, mentioned  earlier  and known 
since biblical times, has been tied to the concept of “truth”. This third fundamental value has 
been sketched out by Aristotle and studied by St. Thomas Aquinas. These value embodying 
concepts  have  a  special meaning  in  the  theory  of  functional  creations  –  standing  “at  the 
intersection of Liberal Arts Street and Technology Street” (Steve Jobs11). The “art of shaping 
cities” fits this theory.

The  idea of  the  city  and beauty  intertwine ‒  at first  as undefined ‒ but material,  real, 
mentally and emotionally, from the time that settlements of a special rank, with unprecedented 
“client specifications” and unmatched skills of their builders, began to be shaped into cities.

The beginnings  of  the  existence  of  cities  ‒  as  a  special  type of  entity  separated  from 
the loose farming type settlements, trading villages, fort subsections or the settlements near 
temples ‒ vanish  in  the  interestingly  analyzed  ancient history of  art  by  Jerzy Gąssowski, 
a  Polish  researcher  ‒  not  prehistory,  because  in  scientific  research  there  is  no  prehistory, 
and  unfounded  suppositions  that  are  published  are  unscientific  fantasies  or  culturally 
spawned legends12.

Over the course of recent years, new research has been developed that encompasses the 
most important factors in the emergence of cities ‒ in the spheres of the shaping of spaces13, 
aesthetics14 and socioeconomic factors15. This research also encompasses the questions of 
the most primal settlement forms, their layouts and evolution. Initially they have been found 
to be organic in shape in the image of nature. Assertively speaking ‒ these were formations 
created by primal humans,  remaining  at  the  initiatory  stages of  culture  creation,  thinking 
beings with free will and a sense of innovation16.

The next layout model to appear was the circle, the use of which in practice is attributed 
to be an invention of man, however, the circular form has its origin in forms and phenomena 

10 Lara Fernando, Lair Stella, 2007, The Brazilianization of Brasilia, The Journal of The International 
Institute, Volume 114, Issue 2, University of Michigan Library, Ann Arbor, p. 120132.

11  Isaacson Walter, Steve Jobs, Insignis Media, Kraków, p. 621.
12 Gąssowski Jerzy, 2008, Prahistoria sztuki, Wydawnictwo Trio, Warszawa, passim, p. 260.
13 O’Flaherty Brendan, 2005, City Economics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts‒
London, passim, p. 608.

14 Ellis Cliff at. al., 2004, Cities as Art: Exploring the Possibility of an Aesthetic Dimension in Planning, 
Planning Theory & Practice, Routledge ‒ Taylor & Francis Group, Edition 1 (5) March, London, 
p. 1132.

15 Glaeser Edward L., 1998, Are Cities Dying?, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 12, No. 2, 
Spring, American Economic Association Publications, Pittsburgh, p. 139160.

16 O’Flaherty, op. cit., p. 13.
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of nature, such as circles on the water, the visible shapes of planets and the halo17. A fully 
human invention is the right angle, which does not occur in the natural environment in its 
geometric  form,  but  which  was  quite  probably  first  observed  as  a  relation  of  horizontal 
to vertical18. The consequence of this invention is the rectangle, and its ideal form ‒ the square. 
The latter, in its architectural and urban sense, was probably tied in its origin to Egypt.

According  to  the  latest  research  of  the  spatial  complex  that  is  currently  dated  as  the 
most  ancient  ‒  one  that  has  consciously  been  designed  using  rectangles  and  squares,  are 
the  pyramids  of  Giza19,  and  the  oldest  squareshaped  city  is  Neheb  (currently  El  Kab 
in Arabic). It is located between LuxorThebes and Edfu. It fulfilled the role of a predynastic 
capital of  the kingdom of Southern Egypt  (3100 BC).  It  is a well preserved urban  layout 
with a perfectly  square  shape, filled with equally perfectly  shaped square quarters, which 
currently  are  a  fascinating  archeological  garden20.  It  is  this  precity which has  stimulated 
the fascination of Rem Koolhaas and has become his inspiration for the design of “desert” 
cities on a square plan. These are: The Dubai Waterfront City and the Ras Al Khaimeh Gate 
EcoCity.  It  is  also  a  competitive project  to  the  similarly  squareshaped  experimental  ciy 
of Nasdar by Sir Norman Foster. All three designs are located in the United Arab Emirates 
and are dated to 200821.

In line with the external border of the layout, the genesis and evolution of the innercity 
layout has been analyzed: initially delineated much like freehand lines,  then in rows (see: 
Biskupin)  and  later  as  rectangular  shapes. They  form an urban grid ‒  a  timeless  solution 
proven time and again to be the best one throughout history. On the basis of the data which 
was  indicated  at  earlier,  the  first  city  to  use  the  rectangular  urban  grid  could  be  Neheb 
(3100 BC, currently El Kab). This thesis is formulated on the basis that all the older cities 
from Jordan, Turkey or Israel have had organic and nongeometric layouts.

On  the  other  hand,  the  gridquarter  layout  cities  of  MohenjoDaro  and  Harappa  ‒ 
both  in present day Pakistan are dated  to 2600 BC, while Babylon, which also has  traces 
of a  rectangular  layout,  is dated as not earlier  than 2250 BC. An entirely different dating 
category  is  the  pioneering Hippodamean  Plan.  It  was  developed  after  480  BC,  probably 
besting its predecessors with its class and composition in terms of civic spaces and its finesse 
in the manner of the connection of its rectangular grid and the natural surroundings ‒ slopes, 
rocks, forests and the shore line of the sea.

Moving on  from  issues  related  to  space  and  aesthetics  to  strict  pragmatism  regarding 
the  genesis  and  development  of  cities,  while  still  relying  on  the  still  important  classic 

17 Ibidem, p. 15.
18 Ellis Cliff et. al., op. cit., p. 1132.
19 Brock  John  F.,  2004,  Pyramids to Pythagoras: Surveying Geometry from Egypt to Greece ‒ 

3000 B.C. to 100 A.D., Papers  in Workshop – History of Surveying and Measurement, Ed. F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Copenhagen ‒ Athens, passim, p. 18.

20 Wallis David A., 2005, History of Angle Measurement. From Pharaohs to Geoinformatics, F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, April edition, Copenhagen ‒ Cairo, p. 1621.

21 King Jason, 2008, Eco-Planning: Squared, Landscape + Urbanism, Third edition, March, Portland ‒ 
Seattle, p. 38.
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literature22, we can point to new research (including those already mentioned) that are being 
conducted  on  the  basis  of  archeological  experience  and  ancient  documents  (hieroglyphs 
carved in stone, papyruses, ceramics with cuneiform script, manuscripts on parchment and 
so on) regarding the oldest known cities depict at least two reasons as specifically important 
to the creation of settlements with an urban form or the shifts from loose and open settlements 
into  full  cities  ‒  condensed, meticulously  planned  and  composed,  enclosed  in  relation  to 
their surroundings.

One of these causes is self evident: defensibility. It was especially important to trading 
settlements, the inhabitants of which were making their living from trading, banking or by 
practicing a craft on their own ‒ pretty much like burghers. Defensibility was tied with fort 
subsections,  “cities”  lying  at  the  foot  of  castles  that  belonged  to warlords  or  even kings, 
as well  as with  settlements  surrounding places of worship. The defensive  lines  served  as 
the borders of a safe space for the neighboring population ‒ as these dominating structures 
could not hold all those who needed them.

The second reason for  the creation and growth of cities  is relatively newly discovered 
and deserve  special  attention,  especially  today, when  economic  aspects  are  of  paramount 
importance.  It has been found and proven  that  in  relation  to pioneering cities,  in order  to 
fulfill both requirements ‒ of defensibility and economic feasibility ‒ the aim of the settlers 
and the builders who worked for them was the circumvallation of the largest possible area 
with  the  shortest  possible  circumference.  A  separate,  but  still  important  condition  was 
the securing of the most functional “concaved” transportation layout of squares and streets 
in relation to the convex layout of the buildings23.

Overall, these criteria have pointed ‒ in a model sense ‒ from the examples of Neheb, 
the  castrum  romanum,  the  Kraków  locational  plan,  all  the  way  to  the  minimalist  plans 
of Koolhaas  and Foster,  that  a  square  layout  is  the most  beneficial. O’Flaherty,  based on 
his anaylsis points out that the square plan is ideal for the development of a city. It allows 
‒ with  the  preservation  of  the  harmony  of  an  undisturbed  system  of  rectangular  interior 
spaces, enlarged modularly ‒ the lessening of the costs “per square meter” of newly acquired 
interior space: “the larger the cheaper” (in the sense of a measured square meter).

The presentation of this model is as follows. The basic unit is a square one meter by one 
meter, with a surface of one square meter. So a fourwalled enclosure, four meters in length 
is  required  to  secure  this  area. One  can  express  this  relation with  the  following  formula: 
A 4 m  1 m2. If the sides of the square were to be doubled in length, the formula shifts 
to B 8 m  4 m2. Thus ‒ the doubling of the length of the sides of the enclosure has given 
us four  times  the area  inside  it.  If  the  length was  increased  three  times: 3 m × 4 = 12 m, 
while  the  area will  amount  to  3 m2 ×  3 =  9 m2,  and  the  formula  takes  on  an  even more 
economically sound form of C 12 m  9 m2. By example, the quadruple length of the 
side: 4 meters, with a circumference of 4 m × 4 m = 16 m, with a space of 4 m2 × 4 = 16 m2. 
The relation becomes D 16 m  16 m2. A square field that uses this module ten times will 
produce a fence 10 m × 4 = 40 m long, with a usable area of 10 m2 × 10 = 100 m2, while 
the figure changes  to E 40 m  100 m2. Finally,  to  illustrate  the point,  a 100 module 

22 Tołwiński Tadeusz, 1948, Urbanistyka, Tom I, Budowa miasta w przeszłości, Warszawa, p. 11306.
23 O’Flaherty, op. cit., p. 1620.



130

fence: 100 m ×  4 = 400 m, with an area of 100 m2 × 100 = 10 000 m2, the figure becomes 
F 400 m  10.000 m2.

The enlargement of the area of a fortified city causes the appropriate lowering of the unit 
cost of the area under protection. The cost of one meter square is lower proportionately the 
number of times we elongate the side of the enclosed square. The table below contains an 
illustration of the calculations used in the above variants, AF, with the theoretical assumption 
that  one  square meter  costs  1000  euro. By using  the method  from  the  cited work of  this 
leading Harvard  economist  specializing  in  the  field  of  cities: O’Flaherty, Brendan,  2005. 
“City Economics”. Harvard University Press.

Side length Border length ‒ surface Cost ‒ surface cost/1 m2

1 m 4 m  1 m2 4.000. ‒ €  1 m2 4.000. ‒ €/m2

2 m 8 m  4 m2 8.000. ‒ €  4 m2 2.000. ‒ €/m2

3 m 12 m  9 m2 12.000. ‒ €  9 m2 1.333. ‒ €/m2

4 m 16 m  16 m2 16.000. ‒ €  16 m2 1.000. ‒ €/m2

10 m 40 m  100 m2 40.000. ‒ €  100 m2 400. ‒ €/m2

100 m 400 m  10.000 m2 400.000. ‒ €  10.000 m2 40. ‒ €/m2

1 m = 1000 €

The  economic  advantage  of  a  large  city  over  a  smaller  one  is  timeless. The  question 
of  the  economy  of  the  contemporary  city  in  relation  to  its  size,  and more  importantly  ‒ 
better living conditions of the workers in a larger city, is the field of study of another leading 
Harvard scholar, the city social economist E. Glaeser24, who justly weighs in on both the pros 
and cons of this situation: “Reasons for a big city formation are e.g. reduced transport costs 
for goods, people, and ideas. Discussing the benefits of proximity, if you double a city size, 
workers have a tenpercent increase in earnings. Further argument is stating that bigger cities 
do not pay more for equal productivity than in a smaller city, so it is reasonable to assume 
that workers become more productive if they move to a city twice the size as they initially 
worked in. However, the workers do not benefit all from their wage increase, because it is 
recycled back into the higher cost of living in a bigger city. They do gain other benefits from 
living in cities, though”.

To this  thought of  the modern socioeconomist one can successfully add the “ancient” 
but still true remark of Marcus Aurelius, worthy of Richard Florida’s works on the creative 
classes  of  cities:  “The  advantage  of  the  living  conditions within  a  great  city  over  living 
in the country is the possibility of partaking in public life”25.

24 Glaeser Edward L., op. cit., p. 139160.
25 Aurelius  Marcus,  2008  (ca.  170‒180),  Meditations (Rozmyślania),  Transl.  by  Reiter  Marian, 
Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Kęty, p. 24.
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4. The idea of the city and beauty from the beginning of history to the decline 
of the baroque

The oldest discovered cities are dated with some probability to be between 9 to 7 thousand 
years  old.  The  leading  position  here  is  taken  by  the  Neolithic  Çatalhöyük.  Its  founding 
is  dated  to  between  7400  and  7300 BC.  It  is  located  near  the  city  of Konya  in Anatolia 
(Turkey). Two notable cities that are dated to have existed for 7000 or 8000 years have been 
discovered in Jordan. According to age, the oldest city is currently held to be Ain Ghazal near 
Amman, which was discovered in 1974. The second one is Beidha near Petra, which was 
discovered in 1957. The city of Uruk in Mesopothamia (current Iraq), was quite probably 
founded  in  the  4300’s BC,  rising  to  the  height  of  its  power  in  the  years  3100‒3000 BC. 
It is connected to a legend and an Akkadian epos of Gilgamesh, who is regarded by some 
scholars to have been a historical figure, just like the founder and first king of the city, Uruk. 
In the aforementioned epos, one can find some of the first mentions regarding symmetry and 
harmony in history. The younger city of Ur, located between present day Baghdad and the 
Gulf of Persia, has its founding dated at approximately 4000 BC, and its role as an imperial 
capital is dated at between 2100 to 2000 BC. The empire in question is probably that of the 
Chaldeans, as it is associated with the biblical prophet Abraham.

From amongst  the Egyptian  cities mentioned  earlier,  the most  important  one  from an 
aesthetical  point  of  view  is  Neheb  (currently  El  Kab).  One  must  also  point  here  to  the 
fascinating  city  of  TelelAmarna.  It  had  been,  at  first,  a  particularly  beautiful,  original 
and  ephemeral  in  an  urban  and  architectural  way,  capital  of  the  pharaoh  Echnaton,  the 
religious reformer. He had founded this city, and then moved his capital there. The height 
of  its  greatness  is  dated  at  around  1350  BC.  Its  discoverer,  JeanFrançois  Champollion 
(1790‒1832), a translator of Egyptian hieroglyphs, mentioned that amongst some of the Old 
Egyptian  texts  that he was working on, one might find passages  that he  thought were on 
the topic of beauty.

A great example here is the golden age of the Greek democracy from the times of Pericles 
(b. 495 BC) 26. The prosperity of  those  times  is evident  in  the buildings of  the  time, both 
in Hellas and on the colonized coast of Asia Minor. It was at that time that his contemporary, 
Hippodamos of Miletus (b. 498), the author of the eponymous shaping of the urban layout, 
designed  and  constructed  remarkable  and  innovative  cities.  For  Pericles,  he  designed  the 
port of Piraeus near Athens and the colonial Turia near Sybaris, located in Southern Italy on 
the Ionian Sea coast. As a part of a great colonization effort focused on the Middle Easter 
coast, he designed the beautifully planned Rhodes on the island of the same name and the 
cult cities of Miletus and Priene on the Aegean Sea. His influence on the future of cities is 
almost beyond compare. He is the proposed author of the “Best State” writings, mentioned 
in a polemic by Aristotle, but never actually found.

Ever since that time there has been a yearning to create a perfect city – especially in its 
social  and  communal  aspect  –  a  topic which has  consumed  the most  important Athenian 

26 The following part of this work referrences the author’s original article: Kosiński Wojciech, 2013, 
Środowisko mieszkaniowe XXI wieku na tle doświadczeń przeszłości, Środowisko Mieszkaniowe ‒ 
Housing Environment, 11th edition, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, p. 217240.
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philosophers27 to no end. Their intellectual forefather, Socrates (b. 469 or 470 BC), identified 
the  city  as  a  perfect  location  for  the  seat  of  his  favorite  democracy. Half  a  century  later, 
Plato (b. 428 or 427 BC), mainly in his most important work – The Republic – also made 
mentions of the organization of a citystate28. He envisioned it in a manner opposite to that 
of Socrates, who had been his  teacher, by proposing harsh measures and oversight of  the 
population by their government, which later became associated with invasive socialism or 
even totalitarianism29. Finally, however, his student, Aristotle (b. 384 BC) – the third of the 
great philosophers, in one of his most important discussions in his Politics, in chapter 2.8, 
he  disputes  the  theoretical  assumptions  of Hippodamos, whilst  in  chapter  5  he  gives  his 
on account of  cities based on  the Hippodamian plan. He mentions  their great beauty and 
equal functionality30. He directly states – just like Marcus Aurelius – the positive role of the 
city: a beautiful space, filled with aesthetically pleasing buildings, which is a proper place 
to  conduct public  activity due  to  its  concentration,  in  contrast  to  the dispersed provincial 
settlements31.

The Romans,  as  thinkers, mostly  shone with  a  light  reflected  from  the Greek  source, 
especially in the case of Platonism and his Academy. However, the famous statesman and 
orator  Cicero32,  in  accordance  with  the  original  Roman  ethos,  proclaimed  that  the  pro
government actions of politicians should include the care for the construction of beautiful 
cities in which life could be pleasant. The aforementioned Roman ruler – Marcus Aurelius33, 
in his Meditations, written in Greek, with a strong ideological leaning towards Greek culture, 
especially Platonism, underlines  the  importance of nature  to cities, as a soothing agent  to 
the harshness of city buildings.

One of the most priceless works on the idea of the city and beauty are the thoughts and 
writing of Vitruvius. This theorist and practitioner worked with Julius Caesar and the Emperor 
Augustus. According  to him, one of  the basics of  shaping  spaces and  structures  is  taking 
pleasure in their appearance – the well known “venustas” – so that they can be pleasantly 
used34.  However,  Romans  seemed  to  care  less  for  the  beauty  of  a  city  than  the  Greeks 
had –  they were first  and  foremost  pragmatists. This  is most  evident  in  their metacities,

27 Cassirer Ernst,  1971, An Essay on Man (Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury),  transl.  by 
Staniewska Anna, Czytelnik, Warszawa, p. 46.

28 Paszkowski Zbigniew, 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką 
współczesną, Universitas. Kraków, p.150152.

29 Plato, 2009 (orig. 360 BC), Republic (Państwo), Chapter V/XXII, Transl. by Witwicki Władysław, 
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, p.184186.

30 Aristotle, 2006 (orig. ca. 340 BC), Politics (Polityka), Transl. by Piotrowicz Ludwik, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa.

31 Cassirer, op. cit., p. 136.
32 Cicero Marcus Tullius, 1995 (orig. 51 BC), Cicero: ‘De Republica’. Selections, Transl. and ed. Zetzel 
Edvard, Cambridge University Press, Cambridge UK, p. 4850.

33 Aurelius, op. cit., p. 34.
34 Vitruvius, 1955 (orig. 15 BC), Utilitas, Firmitas, Venustas – Użyteczność, Trwałość, Wdzięk, [in:] 

De Architectura Libri Decem (Dziesięć Ksiąg o Architekturze), Transl. by Kumaniecki Kazimierz, 
Arkady, Warszawa, p. 101111.
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the  military  camps  they  called  castrum romanum.  These  complexes  were  superrigid 
in  their  form  and  expression,  only  gaining  in  irregularity,  romanticism  and  coziness 
during the medieval times, when they evolved35.

The humanist and functionalist legislation which, between the lines, was to protect and 
introduce a semblance of beauty, became perfectly expressed during the times of medieval 
urbanization. The Flemish, German and other laws, in their different permutations, depending 
on the place, became the fundamentals of a well functioning urban civilization, a truly civic 
one in almost all of Europe. Its Eastern part has always been backwards in this regard when 
compared  with  the West,  due  to  its  uncivic,  and  often  authoritarian  rule  of  the  cities  – 
by monarchs or magnates.

The Renaissance again elevated  the  role of  the  search  for  the perfect  city.  It  spawned 
a wealth of theories, along with innovative designs, but with a far poorer practical application 
of them when compared with medieval times. The idealism and innovation of these designs 
stemmed from their approach to geometry and composition,  the importance of which was 
for  the  first  time  made  exceedingly  clear  with  the  discovery  of  threepoint  perspective, 
especially in terms of painting and graphical arts. The first professional urban plan in history 
was drawn by Leonardo da Vinci (Imola, 1502, kept in the drawing room at Castle Windsor).

Most of the new Renaissance designs of ideal cities, in terms of aesthetics, shared a fetish 
for a formalization in their defensive function. The dominating trend were star plans, diagonal 
streets,  city blocks with  sharp edges. These were  aesthetically  awkward, overexpressive, 
which tired the observer. In terms of the form of urban tissue, they were stiff and impossible 
to develop and evolve. The only ones to survive were the ones which, despite a complicated 
external outline, still had a traditional urban grid with right angles (Zamość).

The  leading  authors  of  treaties  in  this  field,  as  well  as  designers  of  theoretical 
implementations, were mostly artists  from Italy  (i.e. Alberti, Cataneo, Filarete, Scamozzi, 
Vasari and the French military engineer – Vauban). This formalist and militaristic approach 
caused the entire paradigm 36to be abandoned in the future. An important cause in this was 
a shift in the methods of waging war and the advancement of offensive military technology, 
which made these designs obsolete. The Baroque was a time of open cities and grand axial 
compositions,  often  kilometers  in  length,  dominated  by  palaces.  The  counterreformation 
intervention by Sixtus V in Rome, mentioned earlier, brought with  it,  in addition  to  these 
grand macrocompositions, phenomenal public spaces associated with marvelous  temples. 
The idiom in the titular “idea of the city and beauty” has received a quite pretentious, but 
aweinspiring dimension, which impresses us to this day.

35 Kosiński  Wojciech,  2012,  Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-
modernistycznych. Idee, projekty, realizacje,  Przestrzeń  i  Forma,  Edition  18, WBiA  IAiPPZUT 
Szczecin, o. PAN Gdańsk, SFERA, Szczecin, p.746.

36 Reiner  Thomas A.,  1963,  The Place of the Ideal Community in Urban Planning,  University  of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 1525.
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5. The idea of the city and beauty – towards modernity

The  Industrial  Revolution  has  played  a  most  profound  role  in  influencing  the  field 
of  designing  and  constructing  beautiful  spaces  within  cities.  This  influence  occurred  in 
three stages, the first of which began in the XVIII century, the second in the XIX century, 
and the third in the XX century. These stages can be associated with being the carriers of 
the three high stylistic cultures:  the first with the Classicism of  the Enlightenment period, 
the second with revisionist eclecticism and the third with the radical Modernist Movement. 
One must observe here that the phrase that the Enlightenment was a precursor of Modernism 
is not without merit.

The consecutive stages of industrialization have spawned the necessity of creating new, 
large economic colonies  in  the peripheral areas,  in  the country and in  the worker districts 
of cities. The next stage of this cycle of the advancements of civilization that has influenced 
the  changes  in  the  residential  environment  is  the  currently  ongoing  digital  revolution. 
As  a  digression:  the  new  generation  of  ambitious  corporate  youth  in  the  style  of  Steve 
Jobs  are  important  stimulators  of  creating  refined  and minimalist  service  and  residential 
complexes located amidst greenery, in the style of the Third Wave of Modernism.

Back  to  the  point:  the  Enlightenment  (Oświecenie,  Lumières,  Aufklärung)  has  had 
a  particularly  important  role  in  this  chain  of  revolutionary  changes,  as  the  doubtless 
originator37  of  the  later ones. We have a whole battalion of philosophers  to  thank  for  the 
Enlightenment: British, French, the Encyclopedists and others who have given the impulse to 
begin the revolution, up to Kant, whose essay “What Is Enlightenment” became a symbolic 
inauguration of the period. In the ideological and artistic sense, it was a reintroduction and 
evolution of the ideas of the Renaissance, brought back after a period of 250 to 300 years. 
The  pompous  Baroque  was  being  left  behind,  and  the  counter  reformatory  intellectual 
blur made way for the clarity and objective truth of Descartes and Kant. It was a return to 
anthropocentrism: in the Renaissance, the leading forces were humanism and Protestantism, 
while during the Enlightenment – scientism and the Freemasonry.

In the field of culture it was analogous to the roots of the Renaissance – a neoclassicism, 
a  creative  return  to  ancient  roots.  It  has  essentially  delivered  two manners  of  expressing 
the  aesthetics  of  shaping  the  urban  environment.  Firstly,  in  the  beautiful,  regular  palace 
complexes  of  the  large  cities  –  alleys  furnished  with  neoclassical  houses  with  bright, 
optimistic and calming colonnades. Secondly, in the innovative, open “new cities” (Fr. La 
ville  nouvelle)  in  the  country  –  freestanding working  colonies  associated with  the  place 
of work, which were a direct sign of the coming Modernist Movement.

The  absolute  matrix  for  the  Enlightenment  version  of  such  a  “new  city”  of  workers 
in  its  revolutionary  image,  are  the  designs  and  implementations  of  the  French  genius 
ClaudeNicolas Ledoux. His first work in this field is the unimplemented plan of Saline de 
Chaux 1  (1774‒1775)  in Arcet Senans, a  town  interconnected with a  factory, which was 
ordered  and  then  discarded  by  Louis XV.  It  is  in  itself  a  perfect  urban  and  architectural 

37 Kant Immanuel, 2004, orig. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatschrift, 
November  1784,  five  years  before  the  Great  Revolution,  Transl.  by  Landman  Adam,  Gazeta 
Wyborcza, Wydanie Świąteczne 14‒15.02, Agora, Warszawa, p. 22.
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composition – based on a square plan, within which it is consequently divided into square 
complexes, themselves divided along their diagonal lines at 45 degrees, with square details.

The second of his  iconic works,  this  time based on a semicircle    is a continuation of 
his original idea of the workers’ “new city”, the thankfully built Saline de Chaux 2 (1778). 
His  third  work,  a  theoretical  design,  is  the  circular  version  of  the  townturnedworker
colony  Chaux  ‒ made  famous  by  its  phenomenal  perspective  view,  which  is  an  icon  of 
the history of the art of urban design (1780). Among the few successful circular plans, the 
works  of  Ledoux  place  themselves  between  the  postBaroque  Karlsruhe  (1715)  and  the 
early Modernist Garden City of Ebenezer Howard (1898)38.

„The pattern of the Garden City, flourished with numerous positive realizations, on both 
sides  of  the Atlantic Ocean. Those  are  e.g.  in  the USA:  Forest Hills Gardens, Greenbelt 
Maryland, Radburn; in Great Britain e.g. Letchworth, Hampstead, Milton Keynes; in Finland 
e.g.  Tapiola,  in  Germany  e.g.  Hellerau.  In  Poland  there  are  e.g.  Giszowiec,  Konstancin 
Jeziorna,  Podkowa  Leśna,  parts  of  Żoliborz,  but  also  socrealist  Nowa  Huta  ‒  the  first 
stage 1949‒1955. After the second world war, during the second half of the XXth Century, 
the  idea  of  Garden  City,  combined with  the Modernist  concepts:  by  Bauhaus’  (Gropius, 
Hilberseimer), and by Corbusier ‒ Paris Voisin and La Ville Radieuse, become model  for 
block housing estates worldwide. They had been better or worse – more green and human, 
or less green and inhuman”39.

Let  us  make  a  synchronous  comparison:  the  timeframe  of  the  creation  of  these 
masterpieces and, more widely ‒ the time of the positive advances in Western civilization, 
happened  simultaneously  with  the  tragic  situation  regarding  the  partitions  of  Poland. 
The XIX century  is analyzed here  in a dual manner. First ‒  it  is a step backwards due  to 
the squandering of the gains of the Great Revolution and the reforms of Napoleon, as well 
as  the  return  of  reactionary  empires  and  kingdoms.  It  is  also  associated with  backwards 
eclecticism, along with the abandonment of the modernizing rationalism of the Enlightenment. 
Second ‒ it is a century which can be termed a dynamo of history40, a dynamic time of the 
advancement of civilization, which seemed to counter the prevalent historicism of the time, 
while at the same time giving birth to industrial modernity.

As  to  the  achievements  that  have  been  made  in  the  XIX  century,  especially  in  its 
first  years,  in  the  field  of  urban  design,  one  can  point  to  a  positive  continuation  of  the 
XVIII  century  experimental worker  colonies  created with  social  ideas  in mind  as  perfect 
settlements/cities.  The  standard  example  here,  though  not  the  only  exhibit  of  planning 
excellence of the time, is Falanster (1805) authored by the social visionary Charles Fourier. 
He belonged to the host of utopian socialist philosophers of the time, who tried to apply their 
phantasmagorical social thought in an ambitious, though often very naive way to the field 
of urban design and architecture.

38 Howard Sir Ebenezer, Miasta Ogrody przyszłości, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 
p. 144215.

39 Grub Hermann, Stadt Park ‒ Park Stadt, Callwey Verlag, München, 160 p.
40 Davies  Norman,  1998  (orig.  1996),  Dynamo. Powerhouse of the World 1815‒1914 (Dynamo. 

Elektrownia świata, 1815‒1914), [in:] Europe. A History (Europa. Rozprawa historyka z historią), 
Transl. Tabakowska Elżbieta, Wydawnictwo Znak, Kraków, p. 807953.
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A certain paradox and a kind of irony of fate is the immense ‒ quite probably intentional 
‒  similarity between Falanster  and  the palace of Versailles,  a place hated by  socialists  as 
a nest of reaction. This bears resemblance to the utterly absurd propagating of an architecture 
of worker’s palaces by the  ideologists of communism and socialist  realism. A continuator 
of  this  endeavor was  the  ideologist  fabricant  JeanBaptiste Godin,  who,  inspired  by  this 
example, built for his workers a palacelike condominium called Familister in Guise (1856).

The situation of  the workers  in  the cities  themselves, however, was  far worse, and on 
a massive scale. The  industrial centers of Great Britain, as well as Berlin, quickly started 
constructing ugly working class districts with disastrous living standards. A sign of the times, 
it seems, as well as a historically significant occurrence, was the social and spatial research 
of  the  young  Friedrich  Engels,  which  culminated  in  his  seminal  scientific  article  “The 
Condition Of The Working Class In The Great Towns In England In 1844” (1845)41, which 
also became a program manifesto. Meanwhile in the USA, due to a truly republican political 
climate of a genuine republican democracy, unburdened by the old European monarchical 
and  aristocratic  regimes,  the  civic  environment  of  the working  class  became  humanized. 
This was, in part, due to the founding of large inner city parks for the working people, such 
as the Manhattan Central Park (1857) and the Brooklyn Park, among others.

The  second  half  of  the XIX  century  is marked  by  the  second wave  of  the  industrial 
revolution,  with  European  empires  gathering  arms,  stimulating  the  construction  sector. 
Emperors increase their prestige through upgrading the standards of their cities, especially 
capitals.  The  most  spectacular  among  these  is  the  reconstruction  of  Paris  (1852‒1870) 
mimicking in its ideals the reconstruction of Rome by Sixtus V. In Paris, after the relocation 
of  the  local  communities  composed  of  the  more  humble  social  groups,  large  swaths  of 
old, beautiful, often cozy buildings, dated to medieval times sometimes, that gave the city 
its human scale, are demolished on the orders of  the grand builder ‒ the prefect of police 
Haussman, the henchman of the merciless emperor Napoleon III.

The  reconstruction  itself was  aimed  at  improving  the  ability  to  control  the  city  from 
a policing and military point of view,  as  its populace was prone  to fight  for  its  rights by 
means of rioting, insurgency and revolution. In place of the once charming, stylish districts ‒ 
which have been a defining factor in forming the character of Paris ‒ a new regulation takes 
place.  It  has  been  achieved  by  neoBaroque,  pompous  imperial  style  alleys  and  squares, 
surrounded  by  magnificent  houses,  inhabited  by  the  government  sanctioned  aristocracy, 
high ranking officers of the military and the police and the elite of the bourgeoisie. Many 
awe  inspiring  structures  were  built,  including  the  Bridge  of  Tsar Alexander,  as  well  as 
the  reconstructed squares and public buildings, which were given a palace or  templelike 
character in terms of their architectural and urban form.

The reconstruction of Paris during the Second Empire of France period (The Haussmann
Napoleon reconstruction refers  to Napoleon III being the  investor ‒  initiator) was  the  last 
great premodernist endeavor in the field of creating cities and beauty “tout court”. The later 
attempts with a large scale in mind occurred in an epigonic manner in the totalitarian states 

41 Engels  Friedrich,  2000  (oryg.  1845),  The Condition of the Working Class in the Great Towns 
in England in 1844,  [in:]  The City Reader”. Ed. Le Gates Richard, Stout Frederic,  Routledge, 
London, New York, p. 4655.
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of  the  fascist  period  (Eur  near Rome),  the  nazi  ideology  (Germania  ‒  never  constructed) 
and  socialist  realism ‒  in  the  convention of  the  second,  postwar modernism  in  the  form 
of Chandigarh (Le Corbusier, since 1953) and Brasilia (Costa ‒ Niemeyer, since 1960).

The  later  periods  of  the  art  of  city  planning:  postmodernism  and  the  third  wave 
of  modernism  in  the  present,  introduce  partial  structures  that  somewhat  enhance  and 
complement the existing cities. On one hand, some claim that there is a burnout of the present 
paradigm of city creation  (Rem Koolhaas “Ecological Urbanism” Harvard 2009), one  the 
other, there are the failed experiments of creating new cities in a futuristic convention (Heinz 
Petzold  “Symbol,  Culture,  City” Van  Eyck Akademie  2000).  This  shows  that  the  search 
for a good and beautiful city of the twenty first century ‒ which constantly shifts between 
continuation and innovation ‒ is still an open question.

1. Słowo wstępne. Rzeczywisty mit „dobrego nauczyciela”

W  polskiej  humanistyce  wspaniałą  modelową  postacią  wykreowaną  przez  Tadeusza 
Kotarbińskiego jest „spolegliwy przyjaciel”. Jest to, zgodnie z pogodną życzliwością i mą
drością T. Kotarbińskiego, ukształtowany bohater pozytywny skromny i bezpretensjonalny, 
a przede wszystkim wiarygodny i opiekuńczy. Wyróżnia się tymi właśnie cechami od (nie
opisanego dokładnie przez pozytywnie myślącego i ciepłego Kotarbińskiego) zimnego i pro
stackiego otoczenia ludzkiego ówczesnej PRL, od którego dzisiejsze społeczeństwo nie jest 
prawdopodobnie dużo lepsze. Literacki spolegliwy przyjaciel, w skojarzeniach autora niniej
szych słów, może w kojarzyć się ze Stanisławem Juchnowiczem jako dobrym nauczycielem.

Pierwszą doniosłą korzyścią, jaką autor tych słów zawdzięcza S. Juchnowiczowi, to wpro
wadzenie w nowocześnie rozumiane zagadnienie centrum miasta. W swej unikatowej książce 
habilitacyjnej1, będącej bibliofilskim „białym krukiem”, ukazał on centrum: zastane z prze
szłości, ale współcześnie przekształcane, zagęszczane, komplikowane. Także nieuchronnie 
powiązane z intensywnym transportem mechanicznym, wymagającym jednak bezkolizyjno
ści ze spokojnymi funkcjami pieszymi, z harmonijnym życiem zbiorowym. W dzisiejszym 
języku (żargonie) nazwano by to hybrydyzacją, polimorfizacją i tym podobnie.

Zagadnienia te S. Juchnowicz już wówczas przedstawiał na ówczesną miarę jako zjawi
sko, które nieuchronnie zostanie ‒ prędzej lub raczej później, lepiej lub raczej gorzej ‒ prze
transferowane z Zachodu na Wschód. Nauka i nauczanie płynące wówczas od dzisiejszego 
Jubilata wskazywały, że historyczne centrum miasta albo zostanie muzealnym skansenem 
i ustąpi rangi nowemu centrum, albo będzie ulegało przemianom, które są dla nowoczesnego 

1  Juchnowicz Stanisław, 1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre pro-
blemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Zeszyt Naukowy Nr 12 (Architektura Nr 15), Poli
technika Krakowska, Kraków, 78 ss., plus tablice ilustracyjne.



138

miasta niezbędne. Praca ta, mająca swą genezę w autorskich badaniach na Zachodzie, także 
w USA, jest podobnie jak wspomniane wcześniej nauczanie o jednostkach sąsiedzkich, na
dal aktualna dla Polski.

Jako drugi czynnik w tej mierze, który dla autora tych słów odegrał ważną rolę w po
zyskiwaniu  wiedzy,  można  wymienić  nauczanie  kursowe  Jubilata  jako  młodego  doktora 
w  drugiej  połowie  lat  60. XX wieku, w  dziedzinie  planowania  przestrzennego    i  urbani
styki,  dla  najwyższych  roczników    akademickich Wydziału Architektury  w  Politechnice 
Krakowskiej. Wykładom i korektom projektowym Jubilata dokonanym w tamtych czasach 
zawdzięcza autor niniejszych słów m.in. wiedzę o nowym podówczas na Zachodzie i powoli 
przenikającym do PRL paradygmacie Jednostki Sąsiedzkiej ‒ „The Neighbourghood Unit” 
jako formuły urbanistycznej ‒ zamieszkiwania w modernistycznie kształtowanej przestrzeni 
miasta.

W wykładzie S. Juchnowicza ‒ na wskroś humanisty i znawcy z autopsji najnowszych 
ówczesnych zagranicznych wzorów projektowych i realizacyjnych ‒ owa nowoczesna for
muła  miała wartości personalistyczne, rodzinne, prospołecznościowe i ekologiczne, stano
wiła dobrą kontynuację miasta, a nie odczłowieczone osiedla jak stało się to w praktyce soc
modernizmu. Analizując ten nietypowy dla większości modernistycznych urbanistów aspekt 
personalizmu  jednostki  sąsiedzkiej, w wykładzie S.  Juchnowicza mógł być po  części  do
brym skutkiem wcześniejszego projektowania przez niego „ludzkich” i pięknych kwartałów 
Nowej Huty. Dziś po niemal 50 latach, gdy kwestia miasta nowoczesnego w aspekcie kre
acji urbanistycznoarchitektonicznej znajduje się w kryzysie i „na wirażu”, prawdopodob
nie u progu zmian (wg Rema Koolhaasa2), tamta wiedza czerpana i z doświadczeń i „socu” 
i z modernizmu okazuje się nadal nośna i potrzebna.

Trzeci wreszcie segment wiedzy i postawy S. Juchnowicza dopełniający w świadomości 
autora tych sów  rozumienie i kształtowanie miasta ‒ to ekologia. Stanisław Juchnowicz jako 
młodziutki magister inżynier pracował przy projektowaniu Nowej Huty: zarówno nad zna
komitym ponadczasowym Centrum, jak też przy dzielnicach mieszkalnych; w tym zwłaszcza 
jest autorem pięknego i doskonałego w użytkowaniu osiedla B2, a wreszcie ‒ zasłużył się 
przy kształtowaniu zieleni. Dzięki ówczesnej trosce projektantów szaty przyrodniczej Nowa 
Huta w historycznym obszarze jest perfekcyjnym, na światowym poziomie miastem‒ogro
dem. W tym zakresie S. Juchnowicz odpowiadał za najpiękniejsze dziś, pełne drzew, krze
wów i kwiatów dzielnice wschodnie, bliskie kombinatowi.

Jego  wzbudzone  wówczas  „sumienie  ekologiczne”  (sformułowanie  Juliana  Aleksan
drowicza3) nabrało pełni w transformacji lat 90. XX w gdy na fali pozytywnych przemian 
został  długoletnim,  imponująco  zasłużonym  Prezesem  Polskiego  Klubu  Ekologicznego. 
Dzięki aktywności i skuteczności w tej dziedzinie może być uważany za wybitnie zasłużo
ną osobowość polskich przemian, tych jednoznacznie pozytywnych i trwałych, podejmowa
nych obecnie przez kolejne pokolenia.

Mimo tej intensywnej działalności społecznej oraz wciąż dynamicznej dydaktyki w Po
litechnice  Krakowskiej,  a  także  ożywionej  aktywności  w  zakresie  publikacji  autorskich, 

2  Latour Bruno, 2007 (oryg. 2005), Ostukując architekturę Koolhaasa laseczką ślepca, Tłum. Leśniak 
Andrzej, Architektura, Zeszyt 1 (148) styczeń, Wydawnictwo Murator, Warszawa, s. 317.

3  Aleksandrowicz Julian, 1979, Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, 112 ss.
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znalazł  czas  i  siły  aby poprowadzić obszerne  i  złożone opracowania dla postsocjalistycz
nej Nowej Huty w zakresie m.in. zrównoważenia rozwoju poprzez kreację obszarów biolo
gicznie czynnych. Jego dorobek i autorytet oprócz realizacji i publikacji owocują w działal
ności jego uczniów i kolejnych pokoleń badaczy i twórców korzystających z wyznaczonych 
przez niego dobrych wzorców (ilustracje 1, 2, 3, 4).

Podsumowując, można stwierdzić, że w ten sposób wielkość S. Juchnowicza i wpływ tej 
wielkości na innych, m.in. na niżej podpisanego, objawia się w pełnym spektrum badania 
i kształtowania przestrzeni urbanistycznej: użytecznej i estetycznej; w aspektach: 1) huma
nistycznej  służby  ludziom,  2)  kultury  tworzenia  zabudowy,  3)  natury  ‒  ochrony,  rewalo
ryzacji  i kreacji zespołów przyrodniczych. Działanie  to pokrywa całość zurbanizowanego 
obszaru:  1)  od  centrum  zdominowanego  usługami  i  dynamiczną  aktywnością  publiczną, 
2) poprzez dzielnice o dominacji mieszkalnictwa z umiarkowaną witalnością społeczności 
miejscowych i rodzin, 3) aż po tereny przyrodnicze, niosące kameralność, indywidualny re
laks i kontemplacyjną odnowę. W sumie, wkład zasług nauczyciela‒Jubilata wypełnia tytu
łową dla niniejszego opracowania „ideę miasta i piękna”.

2. Wprowadzenie. Złożoność znaczeń „piękno” i „piękno miasta”

Idea  „piękna”  została w efektowny  sposób przedstawiona ‒ być może najwcześniej  ‒ 
w szczególnie fascynującej postaci treściowej budzącej wyobraźnię i podziw, a także w for
mie  literackiej wywołującej u wrażliwych osób wyjątkowe emocje, na pierwszych stroni
cach Biblii w pierwszej Księdze Genesis.

Nowe badania biblistyczne4 wskazują bowiem, że powszechnie znane (u rzymskich ka
tolików, z łacińskiego przekładu Biblii zwanego Vulgata) boskie słowo w zwrocie powtarza
nym przez Stwórcę po kolejnych dniach Stworzenia: „to jest dobre”5, znaczyło w oryginal
nych językach Genesis ‒ aramejskim i hebrajskim ‒ zarówno „dobre”, jak i „piękne”.

Pod tą drugą postacią ‒ „piękna” ‒ występowało i przetrwało do dziś w greckojęzycz
nych tłumaczeniach Biblii, używanych np. przez św. Pawła podczas jego nauczania na roz
ległych obszarach Bliskiego Wschodu – Azji mniejszej  i południowowschodniej Europy. 
Przez to w rozumieniu chrześcijan Wschodu, akt Stworzenia utożsamiany jest z kreowaniem 
piękna.

Dołączając  do  przedstawionej,  wysoko  postawionej  niematerialnej  idei  piękna  ‒  ideę 
miasta, a więc bytu rzeczywistego, można  jednak pozostać  jeszcze w sferze na poły kon
kretnejfizycznej, a na poły niematerialnej: intelektualnejwyobrażeniowej i emocjonalnej
odczuwalnej. Przekładając tę złożoną myśl na prosty grunt empiryczny, można przedstawić 
przykładowo trzy ujęcia dwuwartościowego podejścia do piękna miasta.

Pierwsze z tych dwuwartościowych ujęć przypisywane jest Johnowi Ruskinowi, autoro
wi książki Kamienie Wenecji: „kiedy płynę gondolą weneckimi kanałami, jest nas dwóch; 

4  Cuneo Andrew  P.,  2009, Beauty will save the world, but which beauty?,  In  Pursuit  of  Truth  ‒  
a Journal of Christian Scholarship, Zeszyt 18 maja, World Press, Redlands, Kalifornia, s. 13.

5 Księga Rodzaju. Prehistoria biblijna, Rozdział  1, wersy 431,  [w:] Biblia. Pismo Święte Starego 
Testamentu, Święty Wojciech ‒ Wydawnictwo, Warszawa, s. 47.
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jeden patrzy i podziwia piękne widoki, a drugi myśli i wspomina piękne zdarzenia, które się 
w tych widocznych miejscach wydarzyły”6.

Drugie ujęcie  tej  złożoności – dość podobne w przesłaniu,  ale w aspekcie naukowym 
‒ rozwinął Janusz Bogdanowski, wskazując że krajobraz może być piękny podwójnie: dzię
ki  formie,  którą  prezentuje  i  treści,  którą  kryje.  Przytaczał miejsca  i  obiekty  cieszące  się 
popularnością  i uznaniem, które pod względem estetycznym były przeciętne,  za  to wybi
jały się wspomnieniami wydarzeń, które miały tam miejsce. W latach 90. XX w. pracował 
nad wykresem, w którym te dwie wartości sumowałyby się w całość wartości przestrzeni. 
W krakowskiej szkole architektury krajobrazu zagadnienie treści krajobrazu miejskiego pod
jęła zwłaszcza Krystyna DąbrowskaBudziło, a także autor tych słów, zwłaszcza w mierze 
pamięci historycznej i wydarzeń kulturowych.

Trzecie  wreszcie,  pochodne  ujęcie  zostało  w  toku  kilku  ostatnich  lat  wypromowane 
i upowszechnione poprzez środowiska  i organizacje konserwatorskie  jako zawierające się 
w pamięci miejsc ‒ niematerialne dziedzictwo kulturowe ‒ „Intangible Cultural Heritage” 
(Konwencja UNESCO, 2003). Na polskim gruncie główne zasługi w tej mierze można przy
znać Krzysztofowi  Pawłowskiemu  i Andrzejowi Tomaszewskiemu. Treść,  pamięć,  tożsa
mość,  identyfikacja ‒  są  pojęciami wybitnie nośnymi w obecnych  czasach w odniesieniu 
do niewidzialnej bezpośrednio, ale możliwej do odczuwania atrakcyjności miejsca, wzmac
niającej synergicznie estetykę wynikającą z bezpośredniej percepcji.

W  celu  zamknięcia  niniejszego,  sygnalnego  wprowadzenia  w  tytułowe  zagadnienie 
„idei miasta i piękna”, można przedstawić: empirycznie i w uogólnieniu zastosowanie w tej 
mierze  słynnego zdania,  które wygłasza  literacki bohater Dostojewskiego:  „piękno zbawi 
świat”7.  Jednym  z  przykładów  jest  Babilon.  Uważany  potocznie  za  stolicę  imperium  zła 
i ohydy, zwłaszcza wskutek kolportowanej antypatii ze strony żydów pamiętających ucie
miężenie  przez  mezopotamskich  władców,  jednocześnie  dzięki  swemu  przypuszczalne
mu pięknu i rozmachowi urbanistycznemu, stolica nad Eufratem stała się „prahistoryczną” 
ikoną. W niezliczonych badaniach  i  rekonstrukcjach –  swoistej metropolii  idealnej,  która 
prawdopodobnie wcielała rozliczne wzorcowe cechy i zdobycze urbanistycznoarchitekto
niczne.

Rzym z okresu imperium starożytnego wywoływał w pewnym stopniu podobne opinie 
do wspomnianych, krytycznych ocen ferowanych na temat Babilonu. Przyczyną był zarówno 
imperializm i demoralizacja elit, jak też okrucieństwo, w tym szczególnie wobec chrześci
jan. Jednak równolegle podkreślane było jego piękno i atrakcyjność, poczynając od lokacji 
na siedmiu wzgórzach nad Tybrem, jak też wspaniałe centrum publiczne i cesarskie. Rzym 
średniowieczny, po zrujnowaniu przez tzw. barbarzyńców i tolerowany przez wieki w stanie 
antyestetycznym pomimo godności stolicy papieskiej, był w swej odstręczającej brzydocie 
i występku niżej oceniany niż większość miast europejskich. Było to jedną z przyczyn uda
nej schizmy i wzrostu rangi BizancjumKonstantynopola jako  stolicy cesarstwa i kościołów 
wschodnich, jak też najpiękniejszej/najważniejszej w świecie metropolii. Dopiero genialna 
estetyzacyjna interwencja papieża Sykstusa Piątego uczyniła „Wieczne Miasto” stolicą świa

6  Ruskin  John,  2003  (oryg.1853),  Stones of Venice,  Da  Capo  Press,  Cambridge,  Massachusetts,  
passim, 246 ss.

7  Cuneo, op. cit., passim.
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ta chrześcijańskiego i globalną stolicą kultury (do czasu emancypacji innych konkurujących 
do tego statusu metropolii).

Petersburg  ‒  „miasto  na  bagnach  i  na  trupach  budowniczych”8  jest  iście modelowym 
przykładem  ambiwalencji  ocen.  Z  jednej  strony  spotyka  się  z  potępieniem  stolicy  Piotra 
Pierwszego, Katarzyny  i  innych  jako  symbolu  zła  zaklętego w  carskim  samodzierżawiu, 
quasiazjatyckim  podejściu  do  poddanych. Ta  postawa  odzwierciedla  się w  przeskalowa
niach, gigantomanii, porażającym totalizmie budowli łącznie z detalami i kolorystyką. Mimo 
przepaści  czasowej w porównaniu ze  średniowieczną Moskwą, mimo ambicji prozachod
nich  „idea miasta”  w wydaniu  petersburskiego  caratu  pozostaje  niezmiennie  antyludzka. 
W tym przypadku „zbawienna” rola piękna nieco równoważy wspomniane negatywne opi
nie, głównie dzięki udanej w sumie symbiozie miasta z wodą,  jej symbolizacja „otwarcia 
się na świat” i last but not least wybitnie profesjonalnej kompozycji urbanistycznej: dobrze 
postawionej na wstępie i harmonijnie, z troską rozwijanej przez stulecia.

Miastem  odkupionym  z  „grzechu  pierworodnego”  przez  piękno można  określić  pate
tycznie Nową Hutę. Powstała z niechlubnego poruczenia Moskwy, co kornie podchwycili 
jej warszawscy wasale, aby zrównoważyć, a może przeważyć rolę kulturową konserwatyw
nego, antysowieckiego Krakowa. Stało się jednak inaczej. Po pierwsze projektowanie szczę
śliwym zrządzeniem  losu dostało  się w  ręce znakomitych projektantów, a zarazem uczci
wych  ludzi  ‒  bynajmniej  nieskorych  do  uniżonego wykonywania  politycznych  rozkazów 
odnośnie do sowieckiego widzenia socrealizmu, co z entuzjazmem wykonywali architekci 
warszawscy,  zwłaszcza  ci  którzy  pełnili  funkcje  kierownicze. Dlatego Nowa Huta wyro
sła jako znakomicie profesjonalnie i ponadczasowo zaprojektowane miasto.

Ma to miejsce i w skali urbanistycznego układu, i architektury budynków, i detali, urzą
dzeń terenowych, „umeblowania miejskiego”, wreszcie ‒ szaty zielonej, miejsc wypoczynku 
i  sportu. Dziś  jest  bezspornym  zabytkiem  socrealizmu  „z  ludzką  twarzą”.  Jeśli  zachodzą 
w niej nawiązania do historii, to do polskiego renesansu, a nie do rosyjskiego klasycyzmu 
Piotra i Katarzyny, jak ma to miejsce w Warszawie. Huta jest obok Starego Miasta i żydow
skiego Kazimierza najchętniej oglądanym zespołem urbanistycznym Krakowa. Jej zwolna, 
ale  konsekwentnie  postępująca  gentryfikacja  społeczna  i  równoległe  uszlachetnianie  sub
stancji, prognozują jej korzystną przyszłość jako integralnego, nie gorszego elementu histo
rycznego Krakowa ‒ jego dopełnienia historycznego z zakresu czasowego lat 50. XX wieku.

Wśród miast spod znaku Ruchu Nowoczesnego najbardziej ambiwalentnym jest Brasilia. 
Została „rzucona” w głąb dżungli  amazońskiej  z dala od wszelkiej  cywilizacji, kaprysem 
przeambicjonowanego prezydenta o orientacji narodowosocjalistycznej,  J. Kuibitschek’a. 
Jej  absurd w zakresie braku prawidłowych powiązań  transportowych z ojczystym krajem 
i ze światem wciąż niezdrowo owocuje niechęcią do własnego miasta: i mieszkańców, i po
lityków oraz urzędników przebywających tam w pracy, którzy na weekendy odlatują z inte
rioru do Rio, Sao Paulo lub nad Paranę. Setki ludzi zginęło na placach budowy. Gdy przy
chodził czas pośpiechu z powodu zbliżającej się  inspekcji  lub ważnej wizyty,  robotników 
którzy wpadali do niezabezpieczonych wykopów, zasypywano żywcem, aby nie tracić czasu.

Urbanistyka projektu Lucio Costy w formie wielkoprzestrzennego ptaka, zupełnie się nie 
sprawdziła. Ani centralna oś „tułów”: pustka z megapretensjonalnymi budowlami oficjalny

8  Toporow Władymir N., 2000, Miasto i mit, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk, passim, 260 ss.
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mi, czyniącymi wrażenie makiet niedostępnych dla ludzi; ani „skrzydła” zawierające dziel
nice mieszkaniowe, nie funkcjonują właściwie. Mają ‒ jak niemal wszystkie modernistyczne 
„prestiżowce” i blokowiska w ubogich krajach ‒ rozkalibrowaną przestrzeń, pustki między
blokowe, absurdalną przeskalowaną sieć  transportową, wielkie dystanse do pokonywania, 
nieludzką skalę bloków. Nie są one ani „street architecture” ‒ gdyż nie ma ulic tylko dalekie 
szosy, nie  są  też „architekturą miasta” ‒ gdyż miasta  jako  takiego nie ma. Są owe szosy, 
a między nimi luźno rzucone gmachy i rozlazłe blokowiska albo rytmiczne jak koszary, albo 
chaotycznie rozproszone.

Odkupieniem  tych okropności  jest piękno architektury Oscara Niemeyera. Wielki, ge
nialny,  radykalny  modernista‒artysta  poświęcił  104letnie  życie  przede  wszystkim  na 
wyposażenie  tego  dziwacznego  miasta  w  godne  budowle.  Pomimo  wspomnianych  nie
ludzkich kontekstów, one  tylko  jako pojedyncze arcydzieła „meblują”  ten dziwaczny nie
ustawny pokój, którym jest owo miasto. Zarówno budynki państwowe, jak i katedra, liczne 
mniejsze  kościoły,  a  zwłaszcza  budynki  służące  kulturze  ‒  otoczone  piękną  roślinnością, 
są  najwyższej  światowej miary. Dorównują  słynnym  światowym dziełom najwyżej  uzna
wanych geniuszów Ruchu Nowoczesnego. Stanowią same dla siebie i dla odwiedzających 
samoistne  obiekty  sztuki  rzucone w bezpostaciową przestrzeń nie  dającą  ani  kontekstów, 
ani tła, ani przyjazności. A jednak rangą twórczą O. Niemeyera uszlachetniają to absurdalne 
niemiasto. Prezentują się  jako pojedyncze arcydzieła, stanowiące w sensie katalogowym, 
a nie kontekstualnym, arcyzbiór bezkompromisowej, abstrakcyjnej i artystycznej architek
tury nowoczesnej.

3. Geneza idei miasta i jej inspiracje dla współczesności

Wartości:  „piękno”  i  „dobro”,  owa odwieczna, wspomniana wcześniej  jako  znana  już 
z Biblii tożsama dwójnia została następnie sprzężona z pojęciem „prawda”. Ta trzecia funda
mentalna wartość została naszkicowana przez Arystotelesa, a wystudiowana przez św. Toma
sza z Akwinu. Te pojęcia określające wartości, mają szczególne znaczenie dla teorii kreacji 
użytkowych znajdujących się „na skrzyżowaniu ul. Sztuk Wyzwolonych i ul. Technologicz
nej” (Steve Jobs9). W tej dziedzinie mieści się także „sztuka kształtowania miast”.

Idee  miasta  i  piękna  przewijają  się  i  zaplatają  –  najpierw  jeszcze  niezdefiniowane  ‒ 
ale  rzeczywiste materialnie, mentalnie  i  emocjonalnie,  od  czasu gdy osady o  szczególnej 
randze, przy niespotykanych wcześniej wymaganiach „inwestorskich” i przy szczególnym 
kunszcie budowniczych, zaczęto kształtować jako miasta.

Początki  zaistnienia  miast  ‒  jako  szczególnych  bytów  wyróżnionych  pośród  luźnego 
osadnictwa wiejskiego, osad targowych, podgrodzi oraz otoczenia świątyń ‒ nikną w cieka
wie badanej przez polskiego uczonego Jerzego Gąssowskiego prahistorii sztuki. Nie prehi
storii, ponieważ w badaniach naukowych nie ma prehistorii, a publikowane nieudowodnione 
przypuszczenia to nienaukowe fantazje lub wykreowane kulturowo legendy10.

 9  Isaacson Walter, Steve Jobs, Insignis Media, Kraków, s. 621.
10 Gąssowski Jerzy, 2008, Prahistoria sztuki, Wydawnictwo Trio, Warszawa, passim, 260 ss.



143

W  toku  ostatnich  lat  rozwinęły  się  nowatorskie  badania  ujmujące  szczególnie  istotne 
przyczyny powstania miast ‒ przestrzenne11, w  tym też w aspektach estetycznych12  i eko
nomicznospołeczne13. Badaniami objęto m.in. kwestię najbardziej pierwotnych uformowań 
ich postaciowego obrysu i jego ewolucję. Miał on początkowo kształt organiczny wynikający 
z uformowań na podobieństwo natury. Ujmując asertywnie ‒ były to uformowania tworzo
ne przez człowieka pierwotnego, pozostającego na początkowym etapie kreowania kultury 
jako istota myśląca obdarzona wolną wolą i zmysłem innowacyjności14.

Kolejnym modelem obrysu postaciowego było koło, którego zastosowanie w praktyce 
jest uważane za wynalazek człowieka, ale forma kolista ma wzorce w formach i zjawiskach 
przyrodniczych  takich,  jak  np.  kręgi  na wodzie, widoczny  kształt  planet,  halo15. W  pełni 
człowieczym odkryciem jest kąt prosty, który nie występuje w przyrodzie w geometrycz
nej formie, ale najprawdopodobniej powstał dzięki obserwacji układu poziom‒pion16. Jego 
konsekwencją stał się wytworzony dzięki niemu prostokąt oraz jego postać idealna ‒ kwa
drat. Ten ostatni w sensie architektonicznym i urbanistycznym jest prawdopodobnie związa
ny swym pochodzeniem z Egiptem.

Według  nowych  badań  najdawniejszym  datowanym  zespołem  przestrzennym  świado
mie zaprojektowanym na rzutach kwadratów są piramidy w Gizie17, a najstarszym zbada
nym kwadratowym miastem ‒ Neheb (obecnie arab. El Kab). Jest zlokalizowane pomiędzy 
LuksoremTebami a Edfu. Pełniło rolę przeddynastycznej stolicy królestwa Południowego 
Egiptu  (3100  p.n.e.).  Jest  dobrze  zachowanym  założeniem o  idealnym obrysie  kwadratu, 
wypełnionym równie idealnymi kwadratowymi kwartałami, stanowiąc obecnie fascynujący 
ogród archeologiczny18. Właśnie to pramiasto wywołało fascynację Rema Koolhaasa i sta
ło  się  dla  niego  inspiracją  dla  dwóch  projektów  „pustynnych” miast  na  planie  kwadratu. 
Są nimi: Dubai Waterfront City oraz: R.A.K. Ras Al Khaimeh Gate EcoCity. Jest ono kon
kurencyjne wobec również kwadratowego miasta eksperymentalnego Masdar, projektu Sir 
Normana Fostera. Wszystkie trzy projekty zlokalizowane są w Emiratach Arabskich i pocho
dzą z 2008 roku19.

11 O’Flaherty Brendan, 2005, City Economics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, passim, 608 ss.

12 Ellis Cliff i in., 2004, Cities as Art: Exploring the Possibility of an Aesthetic Dimension in Planning, 
Planning Theory & Practice, Routledge ‒ Taylor & Francis Group, Zeszyt 1 (5) marzec, Londyn, 
s. 1132.

13 Glaeser Edward L., 1998, Are Cities Dying?, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 12, No. 2, 
Spring, American Economic Association Publications, Pittsburgh, s. 139160.

14 O’Flaherty, op. cit, s. 13.
15 Ibidem, s. 15.
16 Ellis Cliff i in., op.cit., s. 1132.
17 Brock  John  F.,  2004,  Pyramids to Pythagoras: Surveying Geometry from Egypt to Greece ‒ 

3000 B.C. to 100 A.D.,  Papers  in Workshop, History of Surveying and Measurement,  Ed.  F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Copenhagen ‒ Athens, passim, 18 s.

18 Wallis David A., 2005, History of Angle Measurement. From Pharaohs to Geoinformatics, F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Zeszyt kwiecień, Copenhagen ‒ Cairo, s. 1621.

19 King  Jason,  2008, Eco-Planning: Squared, Landscape + Urbanism, Numer 3 marzec, Portland ‒  
Seattle, s. 38.
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W ślad  za  postacią  zewnętrznego  obrysu  zbadano  genezę  i  rozwój  układu  tkanki we
wnątrzmiejskiej:  pierwotnie  swobodnej,  następnie  rzędowej  (por.  osada  Biskupin,  przyp. 
W.K.) i wreszcie prostokątnej. Stanowi ona siatkę urbanistyczną ‒ ponadczasową i najlepiej 
sprawdzającą się poprzez całą historię. Na podstawie danych, które wyżej zasygnalizowa
no, również w kategorii zastosowania siatki prostokątnej, tzw. palmę pierwszeństwa może 
otrzymać Neheb (ww. 3100 p.n.e., ob. El Kab). Jest tak, gdyż wszystkie zbadane, jako starsze 
od niego miasta, znajdujące się obecnie w: Jordanii, Turcji i Izraelu miały organiczne kształ
ty nieumiarowe/niegeometryczne.

Z kolei,  siatkowekwartałowe miasta MohenioDaro  i Harappa  (obecnie w Pakistanie) 
datowane są na ok. 2600 r. p.n.e.; zaś Babilon, na którego śladach też odkryto układ pro
stokątny, jest datowany na okres nie wcześniejszy niż 2250 p.n.e. Zupełnie inną kategorię 
wiekową ma pionierski na gruncie europejskim Plan Hipodamejski  (Hippodamejski). Był 
kreowany na pewno po 480 r. p.n.e., za to prawdopodobnie górował nad archaicznymi po
przednikami swoją klasą i kompozycją w dziedzinie przestrzeni obywatelskich i finezji na 
styku prostokątnej  tkanki ‒  z otoczeniem przyrodniczym:  skłonami  terenowymi,  skałami, 
lasami i linią brzegową morza.

Przechodząc  od  zagadnień  przestrzennoestetycznych  do  ścisłej  pragmatyki  odnośnie 
do  genezy  i  rozwoju miast, wspomagając  się wciąż  aktualną  literaturą  klasyczną20, moż
na wskazać, iż nowe badania (m.in. ‒ ww.) prowadzone w oparciu o doświadczenia arche
ologiczne  i dokumentację z epok  (hieroglify na kamieniu  i papirusie, ceramika z pismem 
klinowym, pergaminy z  rękopisami,  inne) dotyczące najstarszych odkrytych miast ukazu
ją jako szczególnie ważne co najmniej dwie istotne przyczyny powstawania miejscowości 
osadniczych w formie urbanistycznej  i/lub przekształcanie otwartych i  luźno budowanych 
osad w miasta ‒ zwarte, starannie planowane/komponowane i „wymknięte” (anglojęzyczny 
odpowiednik enclosure) w stosunku do otoczenia.

Jedną z przyczyn  jest oczywista, powszechnie znana obronność. Dotyczyła miast  roz
winiętych  z  osad  targowych,  gdzie  ludność w  największej mierze  trudniła  się  na własną 
rękę (i samorządnie) handlem, bankowością i rzemiosłem, a więc z założenia były to grody 
mieszczańskie. Obronność miała też związek z podgrodziami, a więc miastami położonymi 
„u stóp” zamków należących do wielkich panów, królów nawet ‒ oraz z mieszkalnictwem 
rozpościerającym  się  i  koncentrującym wokół  świątyń. Linie  obronne  służyły więc  także 
dla wytworzenia przestrzeni dającej azyl dla schronienia się przez okoliczną ludność ‒ skoro 
w razie zagrożenia owe dominujące obiekty nie mogłyby pomieścić wszystkich potrzebują
cych.

Druga  zaś  przyczyna  powstawania  i  powiększania  (rozrostu)  miast  jest  nowo  zbada
na, zaiste odkrywcza i zasługuje we współczesnej epoce na szczególną uwagę, gdy wielką 
wagę przykłada  się  do  spraw ekonomicznych. Otóż  zostało  przebadane  i  stwierdzone,  że 
w odniesieniu do pionierskich miast, dla spełnienia obydwu kryteriów: nie tylko warowno
ści, ale też ekonomiki ‒ celem zasadźców i pracujących dla nich budowniczych było obję
cie jak największego obszaru umocnieniami o możliwie jak najkrótszym obwodzie. Osob
nym,  ale  sprzężonym warunkiem  było  zarazem  zabezpieczenie wewnątrz  jak  najbardziej

20 Tołwiński Tadeusz, 1948, Urbanistyka, Tom I. Budowa miasta w przeszłości, Warszawa, s. 11306.



145

funkcjonalnego „wklęsłego” układu transportowego placów i ulic ‒ oraz „wypukłego” ukła
du zabudowy21.

W sumie te kryteria wskazały ‒ w sensie modelowym ‒ od Neheb poprzez castrum ro-
manum, plan lokacyjny Krakowa, aż po minimalistyczne ww. plany Koolhaasa i Fostera, że 
szczególnie korzystna jest forma kwadratu. O’Flaherty na kanwie swych analiz ukazuje, jak 
kwadratowy plan  jest korzystny  także dla  rozbudowy miasta. Daje on bowiem ‒ przy za
chowaniu harmonijności niezaburzonego systemu prostokątnych przestrzeni wewnętrznych 
modularnie powiększanych ‒ zmniejszanie kosztochłonności „metra kwadratowego” nowo 
pozyskiwanej tejże przestrzeni wewnętrznej: „im większe tym tańsze” (w sensie obmiarowe
go metra kwadratowego).

Prezentacja tego modelu wygląda następująco. Jednostką podstawową jest kwadrat o boku 
1 m, o powierzchni 1 m2. A więc cztery ściany ogrodzenia o łącznej długości 4 m zawierają 
w sobie wspomniany kwadrat. Można tę relację zamknąć wzorem A 4 m  1 m2. Jeśli po
większy się boki kwadratu dwukrotnie: (2 m × 4 = 8 m) to wydzieli on obszar 2 m2 × 2 =4 m2. 
W tej sytuacji wzór przyjmuje postać B 8 m  4 m2. Czyli podwojenie długości ogrodze
nia, dało w efekcie czterokrotnie większą powierzchnię wewnątrz tego ogrodzenia. Dla po
trojonej długości muru: 3 m × 4 = 12 m powierzchnia wyniesie 3 m2 × 3 = 9 m2, a wzór przed
stawia się znów odpowiednio korzystniej ekonomicznie: C 12 m  9 m2. Przykładowo 
czterokrotna długość boku: 4 m, czyli kwadrat o obwodzie 4 m ×4 = 16 m ma powierzchnię 
4 m2 × 4 = 16 m2. Wzór ukazuje relację D 16 m  16 m2. Gdyby zbudować 10modułowe 
ogrodzenie kwadratu: 10 m × 4 = 40 m, powierzchnia użytkowa 10 m2 × 10 = 100 m2, wzór E 
40 m  100 m2. Wreszcie na zakończenie100modułowe ogrodzenie: 100 m × 4 = 400 m, 
powierzchnia użytkowa 100 m2 × 100 = 10.000 m2, wzór F 400 m  10.000 m2.

Powiększanie obszaru/miasta warownego powoduje odpowiednie zmniejszanie jednost
kowego kosztu przestrzeni ogrodzonej. Koszt jednego metra kwadratowego tej powierzchni 
maleje proporcjonalnie  tyle razy,  ile razy wydłuży się bok kwadratu ogrodzenia. W tabeli 
dokonano przykładowego obliczenia dla wyżej opisanych wariantów AF, przy  teoretycz
nym założeniu, że jeden metr bieżący murów kosztuje 1000 euro. Wykorzystano metodę z 
cytowanej pracy wybitnego Harvard’zkiego ekonomisty miast: O’Flaherty Brendan, 2005, 
City Economics, Harvard University Press.

dł. boku obwódpowierzchnia kosztpowierzchnia koszt/1m²

1 m 4 m  1 m2 4.000. ‒ € 1 m2 4.000.‒ €/m2

2 m 8 m 4 m2 8.000. ‒ € 4 m2 2.000. ‒ €/m2

3 m 12 m 9 m2 12.000. ‒ € 9 m2 1.333. ‒ €/m2

4 m 16 m 16 m2 16.000. ‒ € 16 m2 1.000. ‒ €/m2

10 m 40 m 100 m2 40.000. ‒ € 100 m2 400. ‒ €/m2

100 m 400 m 10.000 m2 400.000. ‒ € 10.000 m2 40. ‒ €/m2

1 m = 1000 €

21 O’Flaherty, op. cit., s. 1620.
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Ekonomiczna przewaga miasta dużego nad małym jest ponadczasowa. Kwestię ekono
miki  współczesnego  miasta  w  zależności  od  jego  wielkości,  a  dokładniej  ‒  lepszych 
warunków życia pracowników w większym mieście, wykłada  inny wybitny Harvard’dzki 
współczesny  badacz  w  tej  dziedzinie,  socjoekonomista  miasta  E.  Glaeser22,  wyważając 
jednak sprawiedliwie zalety i wady takiej sytuacji: „Reasons for a big city formation are e.g. 
reduced transport costs for goods, people, and ideas. Discussing the benefits of proximity, 
if you double a city size, workers have a tenpercent increase in earnings. Further argument 
is stating that bigger cities do not pay more for equal productivity than in a smaller city, so 
it is reasonable to assume that workers become more productive if they move to a city twice 
the size as they initially worked in. However, the workers do not benefit all from their wage 
increase,  because  it  is  recycled  back  into  the  higher  cost  of  living  in  a  bigger  city. They 
do gain other benefits from living in cities, though”.

Do  tej  końcowej  myśli  współczesnego  socjoekonomisty  można  z  powodzeniem  do
dać „antyczną”, lecz jakże nadal aktualną uwagę Marka Aureliusza, godną Richarda Floridy 
z jego prac o klasie kreatywnej w miastach: „Wyższością warunków egzystencji w wielkim 
mieście nad usadowieniem na wsi, jest możliwość udziału w życiu publicznym”23.

4. Idea miasta i piękna od zarania do schyłku epoki baroku

Najstarsze  odnalezione miasta  liczą  prawdopodobnie  ok  9  do  7  tysięcy  lat.  Czołową 
pozycję  w  tej mierze  zajmuje  neolityczne  Çatalhöyük.  Jego  założenie  jest  datowane  po
między 7400 a 7300 rokiem p.n.e. Znajduje się nieopodal miejscowości Konya w Anatolii 
(obecnie Turcja). Dwa znaczące miasta datowane na istnienie od 8 do 7 tysięcy lat odkryto 
na obszarze Jordanii. Według wieku licząc, za starsze uchodzi Ain Ghazal koło Ammanu, 
odkryte w 1974 roku. Drugim z kolei jest Beidha opodal Petry, odkryte w 1957 roku. Uruk 
w Mezopotamii (ob. Irak) przypuszczalnie sięga genezą do lat 4300 p.n.e. a świetność prze
żyło w latach ok. 3100‒3000 p.n.e. Związana z nim jest  legenda i akadyjski epos o królu 
Gilgameszu, przez część badaczy uznawanego za postać rzeczywistą, podobnie  jak wcze
śniejszy zasadźca miasta król Uruk. We wspomnianym eposie można dopatrywać się pierw
szych w historii odnotowanych zwrotów nt. symetrii i harmonijności. Młodsze Ur położone 
pomiędzy dzisiejszym Bagdadem a Zatoką Perską jest datowane jako młodsze, ale zasiedlo
ne od ok. 4000 lat p.n.e., a w okresie lat 2100‒2000 p.n.e. było stolicą imperium, prawdopo
dobnie chaldejskiego, kojarzone także z wydaniem biblijnego proroka Abrahama.

Wśród miast egipskich wspomniano wcześniej bardzo ważne z estetycznego punktu wi
dzenia Neheb (ob. El Kab). Należałoby dodać jeszcze fascynujące TellelAmarna. Była to 
wyjątkowo piękna „autorska” w sensie urbanistycznoarchitektonicznym, efemeryczna stoli
ca oryginalnego faraona Ehnatona ‒ reformatora religii. Wzniósł on swe miasto, do którego 
przeniósł stolicę. Szczyt jej powodzenia przypadł ok. lat 1350ch p.n.e. Odkrywca‒tłumacz 
hieroglifów egipskich  JeanFrançois Champollion  (17901832) wspominał,  iż w odczyty

22 Glaeser Edward L., op.cit., s. 139160.
23 Aureliusz Marek, 2008 (ok. 170‒180), Rozmyślania, Tłum Reiter Marian, Wydawnictwo Antyk – 
Marek Derewiecki, Kęty, s. 24.
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wanych przezeń  tekstach  staroegipskich doczytywał  się  (domyślał)  zapisów, które można 
kojarzyć z tematem piękna.

Kapitalnym  przykładem  jest  złoty  okres  greckiej  demokracji  za  czasów  Peryklesa 
(ur.  495  p.n.e.)24.  Wówczas  prosperity  odzwierciedliło  się  wzmożonym  budownictwem, 
i w Helladzie,  i na kolonizowanym wybrzeżu Azji Mniejszej. Wówczas niemal rówieśnik 
władcy Hipodamos  (ur. 498 p.n.e.),  autor odkrywczej  zasady kształtowania planu urbani
stycznego, wdrożył go  i zaprojektował oraz zrealizował doskonałe  i nowatorstwie miasta. 
Dla Peryklesa stworzył k. Aten port Pireus oraz   kolonialną Turię k. Sybaris w południo
wej Italii n. Morzem Jońskim. W ramach wielkiej kolonizacji wybrzeża bliskowschodniego 
zaprojektował pięknie skomponowane Rodos na wyspie o tej samej nazwie oraz kultowe: 
Milet i Priene n. Morzem Egejskim Jego wpływ dla przyszłości miast jest nie do przecenie
nia; jest domniemanym autorem pisanego dzieła pt. Najlepsze Państwo‒Miasto, wspomina
nego polemicznie przez Arystotelesa (vide dalej), ale nieodnalezionego.

Od  tego  czasu  dążenie  do  idealności miast  ‒  również  jako  środowisk  społecznościo
wych  ‒  nurtował  najważniejszych  ateńskich  filozofów25.  Ich  nestor  Sokrates  (ur.  469  lub 
470 p.n.e.) kojarzył przestrzeń miasta jako idealną siedzibę swojej ulubionej demokracji. Pół 
wieku później Platon (ur. 428 lub 427 p.n.e.), głównie w swoim najważniejszym dziele Pań
stwo, również odniósł się do organizacji społeczności państwa‒miasta26. Uczynił to w kie
runku przeciwnym do demokratyczności Sokratesa, którego był uczniem, proponując suro
wość i nadzór ze strony władz nad mieszkańcami, co może kojarzyć się z nadopiekuńczym 
socjalizmem  lub wręcz  totalitaryzmem27. Wreszcie  jego uczeń Arystoteles  (ur. 384 p.n.e.) 
‒ trzeci z największych, w jednej ze swych czołowych rozpraw Polityce, w rozdz. 2.8. pro
wadzi dyskusję z poglądami teoretycznymi Hipodamosa, a w rozdz. 5. opisuje z własnym 
komentarzem miasta hipodamejskie. Podkreśla tam ich piękno odpowiadające walorom uży
tecznym28. Akcentuje ‒ podobnie jak dokona tego potem ww. Marek Aureliusz ‒ pozytywną 
rolę miasta: pięknego i pełnego obiektów estetycznych dla życia zbiorowego, dzięki zwarto
ści, w przeciwieństwie do rozproszenia zabudowy na prowincji, gdzie nie ma warunków do 
aktywności publicznej29.

Rzymianie jako myśliciele, w większości promieniowali światłem odbitym od Greków, 
zwłaszcza w zakresie platonizmu i akademii platońskiej. Jednak słynny mąż stanu i mówca 

24   Dalszy ciąg pracy nawiązuje do autorskiego artykułu: Kosiński Wojciech, 2013, Środowisko miesz-
kaniowe XXI wieku na tle doświadczeń przeszłości, Środowisko Mieszkaniowe ‒ Housing Environ
ment, Zeszyt 11, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 217240.

25   Cassirer Ernst, 1971, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. Staniewska Anna, Czytelnik, 
Warszawa, s. 46.

26   Paszkowski Zbigniew, 2011, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanisty-
ką współczesną, Universitas. Kraków, s.150152.

27   Platon 2009 (oryg. ok. 360 p.n.e.), Państwo, Rozdział V/XXII, Tłum. Witwicki Władysław, Wy
dawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, s. 184186.

28   Arystoteles, 2006 (oryg. ok. 340 p.n.e.), Polityka, Tłum. Piotrowicz Ludwik, Wydawnictwo Nau
kowe PWN, Warszawa.

29   Cassirer, op. cit., s. 136.
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Cycero30, głosił zgodnie z oryginalnym etosem rzymskim, że propaństwowe podejście poli
tyków powinno obejmować troskę o kształtowanie pięknych miast, w których miło się żyje. 
Wspomniany  rzymski  władca‒myśliciel  Marek  Aureliusz31,  w  Rozmyślaniach,  pisanych 
po grecku, z silnym ideowym nachyleniem w kierunku kultury greckiej, zwłaszcza Plato
nizmu, akcentuje istotną rolę natury dla miasta jako łagodzącej twardość miejskich domów.

Bezcenny jest w kategoriach idei miasta i piękna, dorobek myślowy i pisany Witruwiu
sza. Był współpracownikiem Juliusza Cezara oraz  imperatora Augusta  jako praktyk  i  teo
retyk. Według niego, podstawy kształtowania przestrzeni i budowli to: cieszenie widokiem 
‒ słynne: „venustas” ‒ dla przyjaznego użytkowania32. Jednak Rzymianie mniej niż Grecy 
przejmowali  się  pięknem miasta  ‒  dbali  przede wszystkim o  pragmatykę. W  szczególnie 
widomy sposób wdrażali to w wymyślonych przez siebie metamiastach, czyli obozach woj
skowych castrum romanum. Te super sztywne w swej strukturze i wyrazie zespoły dopiero w 
następnych wcieleniach, po stuleciach, na przykładach średniowiecznych mutacji, nabrały: 
nieregularności, romantyki oraz przytulności miejsc w mieście33.

Humanistyczne i funkcjonalistyczne legislacje dbające o piękno „między wierszami zapi
sów” nabrały znakomitej perfekcji w okresie urbanizacji średniowiecznej. Prawa flamandz
kie, niemieckie i inne, w różnych odmianach, modyfikowane lokalnie ‒ stały się fundamenta
mi dobrej cywilizacji miejskiej i mieszczańskiej, czyli obywatelskiej w całej niemal Europie. 
Wschodnia jej część była pod tymi względami upośledzona w porównaniu z Zachodem, z 
powodu nieobywatelskiej, ale częściej wielkopańskiej władzy nad miastami ‒ monarszymi 
lub magnackimi.

Renesans podniósł rolę poszukiwań modelu miasta idealnego. Wniósł w tej mierze ob
szerną teorię wraz z odkrywczymi projektami, ale z mniejszą niż w średniowieczu praktyką 
realizacyjną. Idealizm i nowatorstwo projektów polegały na roli geometrii i kompozycji, po 
raz pierwszy uświadomionej przez  twórców na kanwie odkryć w dziedzinie perspektywy, 
przede wszystkim malarskiej i rysunkowej ‒ geometrycznej i powietrznej. Pierwszy w histo
rii profesjonalny rysunek planu miasta stworzył Leonardo da Vinci (Imola, 1502, przechowy
wany w gabinecie rycin Zamku Windsor).

W większości nowych, renesansowych projektów miast idealnych znaczną rolę odegrał 
w estetyce fetysz formalistyczny, a w funkcji ‒ fortyfikacyjny. Dominowały plany gwiaź
dziste, przekątniowe układy ulic, bloki zabudowy o ostrych kątach. Były w sensie estetycz
nym dość dziwaczne, nadekspresyjne, co wywoływało wizualne znużenie. W sensie formy 
tkanki urbanistycznej były sztywne i nierozwojowe. Przetrwały w zasadzie te, które pomimo 
gwiaździstego obrysu, miały jednak wewnątrz tradycyjny model prostokątnej sieci ulic two
rzących regularne kwartały (Zamość).

30 Cicero Marcus Tullius, 1995 (oryg. 51 p.n.e.), Cicero: ‘De Republica’. Selections, Tłum. i opr. Zetzel 
Edvard, Cambridge University Press, Cambridge UK, s. 4850.

31 Aureliusz, op. cit., s. 34.
32 Witruwiusz, 1955 (oryg. 15 p.n.e.), Utilitas, Firmitas, Venustas – Użyteczność, Trwałość, Wdzięk, 
[w:] Dziesięć Ksiąg o Architekturze, Tłum. Kumaniecki Kazimierz, Arkady, Warszawa, s. 101111.

33 Kosiński Wojciech, 2012, Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-moder-
nistycznych. Idee, projekty, realizacje, Przestrzeń i Forma, Zeszyt 18, WBiA IAiPPZUT Szczecin, 
o. PAN Gdańsk, SFERA. Szczecin, s. 746.
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Czołowymi autorami traktatów w tej dziedzinie oraz projektantami przykładowych roz
wiązań byli przede wszystkim artyści z  Italii, m.in.: Alberti, Cataneo, Filarete, Scamozzi, 
Vasari  oraz  fortyfikator  francuski Vauban. Takie  podejście  formalistycznomilitarystyczne 
spowodowało nieprzydatność tego paradygmatu w przyszłości34. Istotną przyczyną porażki 
była  też zmiana  technik wojennych, która wyeliminowała  ten  rodzaj ukształtowań obron
nych. Barok był już epoką miast otwartych i wielkich założeń osiowych osiągających kilo
metry długości, zdominowanych pałacami. Wspomniana wcześniej kontrreformacyjna inter
wencja papieża Sykstusa Piątego w Rzymie przyniosła oprócz  tych wielkoprzestrzennych 
osiowych makrokompozycji, także fenomenalne przestrzenie publiczne związane ze wspa
niałymi świątyniami. Idiom tytułowej w tym artykule „idei miasta i piękna” otrzymał wpraw
dzie bardzo pretensjonalny, ale imponujący do chwili obecnej wymiar. 

5. Idea miasta i piękna ‒ w stronę nowoczesności

Przemożną rolę dla dorobku w dziedzinie projektowania i budowania pięknych przestrze
ni w miastach, także w sensie modelowego wpłynięcia na dalszą przyszłość, odegrała rewo
lucja przemysłowa, w trzech etapach rozpiętych od XVIII, poprzez XIX, do XX wieku. Były 
one tożsame w aspekcie przynależności do wysokich kultur stylowych, kolejno z: 1) oświe
ceniowym klasycyzmem, 2) rewizjonistycznym eklektyzmem i 3) awangardowym Ruchem 
Nowoczesnym. Nie bez słuszności oświecenie jest uznawane za zapowiedź modernizmu.

Kolejne etapy uprzemysłowienia wywoływały konieczność tworzenia nowych, wielkich, 
ekonomicznych kolonii na peryferiach i na prowincji oraz dzielnic robotniczych w miastach. 
Dalszy ciąg w tym cyklu skokowych przemian cywilizacyjnych wpływających na przemiany 
w  kształtowaniu  środowiska mieszkaniowego wywołuje  aktualna  kolejna  rewolucja  ‒  in
formatyczna. Na prawach dygresji: np. nowe pokolenia ambitnej młodzieży korporacyjnej 
w stylu Stevea Jobsa są ważnymi stymulatorami tworzenia wyrafinowanychminimalistycz
nych zespołów apartamentowousługowych w zieleni, w stylu Trzeciego Modernizmu.

Powracając do przerwanego wątku: szczególnie potężną rolę we wspomnianym łańcu
chu rewolucyjnych przemian odegrała pierwsza z nich ‒ oświecenie (Enlighment, Lumières, 
Aufklärung),  także  jako jednoznaczna sprawczyni przemian późniejszych. Oświecenie za
wdzięcza zaistnienie i rozwój plejadzie filozofów zarówno brytyjskich, jak francuskich z En
cyklopedystami i innymi, którzy dali impuls do rewolucji, wreszcie niemieckich z Kantem, 
którego esej Czym jest Oświecenie, stał się symboliczną inauguracją epoki35. W sensie świa
topoglądowym i artystycznym było ono swoistym po 250‒300 latach przywołaniem i roz
wojową kontynuacją idei renesansowych. Odchodzono od pompatycznego baroku i kontr
reformacyjnego zamglenia intelektualnego, na rzecz kartezjańskokantowskiej klarowności 
i  obiektywnej  prawdy. W  dziedzinie  światopoglądowej  był  to  powrót  antropocentryzmu: 
w renesansie triumfował humanizm i protestantyzm, a w oświeceniu scjentyzm i masoneria.

34 Reiner  Thomas A.,  1963,  The Place of the Ideal Community in Urban Planning,  University  of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 1525.

35 Kant Immanuel, 2004 (oryg. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatschrift, 
listopad 1784, pięć lat przed Wielką Rewolucją), Tłum Landman Adam, Gazeta Wyborcza, Wydanie 
Świąteczne 14‒15.02, Agora, Warszawa, s. 22.
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W dziedzinie kultury był to analogicznie do renesansowych nawiązań ‒ neoklasycyzm, 
kreatywny powrót do antycznych korzeni. W kształtowaniu estetyki środowiska urbanistycz
nego wyraził się zwłaszcza dwojako. Po pierwsze w pięknych wielkomiejskich, regularnych 
zespołach placowoalejowych umeblowanych domami neoklasycznymi  z  jasnymi,  budzą
cymi  optymizm  i  spokój  kolumnadami. Drugim,  szczególnie  nowatorskim gatunkiem za
powiadającym wprost  idee Ruchu Nowoczesnego  stały  się  niewbudowane w miasta,  ale 
peryferyjne,  jakby wolno  stojące kolonie pracownicze  związane  z miejscami pracy,  które 
można nazwać bardziej współcześnie „nowymi miastami” (fr. la ville nouvelle).

Absolutnym wzorcem oświeceniowego wydania takiego „nowego miasta” pracownicze
go w rewolucyjnej postaci są projekty i realizacje francuskiego geniusza ClaudeNicolas’a 
Ledoux. Pierwszym jego dziełem w tej mierze jest pomyślane jako sprzężone z manufakturą, 
niezrealizowane Saline de Chaux 1 (1774‒1775) w Arcet Senans, zamówione i odrzucone 
przez Ludwika XV. Jest to zaiste idealna kompozycja urbanistycznoarchitektoniczna ‒ za
łożona w kwadracie, wewnątrz którego jest konsekwentnie rozczłonkowana na kwadratowe 
zespoły  po  części  przekątniowo  pod  kątem  45  stopni,  aż  po  szczegóły  ‒  także w  formie 
kwadratów.

Drugie  ‒  ikoniczne  również  dzieło,  tym  razem  założone  na  półkolu  ‒  to  kontynuacja 
autorskiej idei pracowniczego „nowego miasta”, pomyślnie zrealizowane Saline de Chaux 
2  (1778). Trzecim,  teoretycznym  jego  projektem  jest  kolista wersja miasteczka  ‒  kolonii 
pracowniczej Chaux ‒ rozsławiona fenomenalną perspektywą stanowiącą  ikonę w historii 
sztuki urbanistycznej (1780). Wśród nielicznych udanych kolistych planów, dzieła Ledoux 
plasują się pomiędzy postbarokowym Karlsruhe (1715) a wczesnomodernistycznym Mia
stem Ogrodem projektu Ebenezera Howarda (1898).

Synchronicznie porównajmy: okres tworzenia tych arcydzieł i szerzej ‒ okres pozytyw
nego postępu cywilizacyjnego na Zachodzie jest równoczesny z tragiczną sytuacją postępo
wania rozbiorów Polski. Wiek XIX jest w analizowanych tutaj sprawach dwuwartościowy. 
Jest w jednym aspekcie wsteczny z powodu upadku zdobyczy Wielkiej Rewolucji oraz re
form Napoleona, a powrotu do władzy reakcyjnych  imperiów i dworów. Z  tym wiąże się 
również wsteczny eklektyzm a zaniedbanie podążającego ku nowoczesności oświeceniowe
go racjonalizmu. W  drugim jednak aspekcie stulecie to stało dziejowym dynamem36, czyli 
dynamicznym okresem cywilizacyjnego postępu, z czym ‒ niejako przeciw eklektycznemu 
historyzmowi  rodziła się przemysłowa nowoczesność.

W aspekcie osiągnięć dokonanych w XIX wieku, zwłaszcza na początku owego stule
cia  ‒ w odniesieniu do kształtowania urbanistycznego można wskazać pozytywną konty
nuację  XVIIIwiecznych  eksperymentalnych  kolonii  pracowniczych  tworzonych  w  myśl 
ideałów społecznych ‒ jako miasta/osiedla idealne. Sztandarowym przykładem, bynajmniej 
nie jedynym tak wysokiej klasy podówczas, jest Falanster (1805) autorstwa wizjonera spo
łecznego Charlesa  Fouriera. Należał  on  do  plejady  ówczesnych  utopijnych  filozofów  so
cjalistów, którzy fantasmagoryczną myśl społeczną ambitnie, choć często naiwnie,  łączyli 
z kreacją urbanistycznoarchitektoniczną.

36 Davies Norman, 1998 (oryg. 1996), Dynamo. Elektrownia świata, 1815‒1914, [w:] Europa. Rozpra-
wa historyka z historią, Tłum. Tabakowska Elżbieta, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 807953.
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Pewnym paradoksem  i  ironią  losu  jest wielkie podobieństwo Falansteru ‒ najprawdo
podobniej świadome ‒ do pałacu w Wersalu, skądinąd znienawidzonego przez socjalistów 
jako gniazda reakcji. Można to kojarzyć z jawnym absurdem ideologów komunizmu i so
crealizmu,  którzy  propagowali  architekturę  pałaców  robotniczych. Kontynuatorem przed
sięwzięcia był późniejszy ideologizujący fabrykant JeanBaptiste Godin, który wzorując się 
na owym przykładzie zbudował dla swych robotników w Guise, pałacopodobne kondomi
nium Familister (1856).

Znacznie gorzej, w masowym wydaniu, przedstawiała się sytuacja robotników w mia
stach. W przemysłowych ośrodkach Wielkiej Brytanii, ale także np. w Berlinie, błyskawicz
nie  postępowały  budowy  szpetnych  dzielnic  robotniczych  o  drastycznie  niskim  standar
dzie. Znakiem czasu, ale zarazem wydarzeniem ponadczasowym były ówczesne   badania 
społecznoprzestrzenne młodego Fryderyka Engelsa,  sfinalizowane naukowym, a zarazem 
programowym artykułem Położenie klasy robotniczej w wielkich miastach Anglii (1845)37. 
Natomiast  w  USA  dzięki  klimatowi  politycznemu  stworzonemu  przez  prawdziwą  repu
blikańską  demokrację  i  nieobciążenie  skostniałym  europejskim  ustrojem  monarchiczno
arystokratycznym,  udawało  się  humanizować  pracownicze  środowisko  miejskie.  Także 
pośrednio, dzięki  tworzeniu wielkich publicznych parków śródmiejskich dla świata pracy, 
z manhattańskim Central Parkiem (1857) i Parkiem Brooklyńskim na czele.

W drugiej  połowie XIX wieku potęguje  się  druga  rewolucja przemysłowa,  a  europej
skie imperia zbroją się, co wymaga zwiększonego budownictwa. Cesarze powiększają swój 
prestiż poprzez podnoszenie standardu miast, zwłaszcza swych stolic. Najbardziej spektaku
larna jest przebudowa Paryża (1853‒1870) naśladująca pod względem ideowym przebudowę 
Rzymu za Sykstusa Piątego. W Paryżu,  po usunięciu miejscowych  społeczności  złożonej 
ze skromniejszych grup socjalnych. padają w gruzach pod rozkazami głównego budownicze
go ‒ prefekta policji Haussmanna, zausznika bezwzględnego cesarza Napoleona Trzeciego 
‒ wielkie obszary dawnej,  pięknej,  historycznej,  kameralnej ‒  zwłaszcza  średniowiecznej 
zabudowy, która tworzyła ludzki klimat i skalę śródmieścia.

Wiele w  tej  przebudowie  obliczone  było  na  zwiększenie  policyjnej  i wojskowej  kon
troli  nad miastem,  którego  lud miał  skłonności  dochodzić  swych praw poprzez  rozruchy, 
powstania i rewolucje. Na miejscu zburzonych dzielnic, które były urocze, swojskie i stylo
we ‒ świadczące poprzez stulecia o charakterze Paryża, powstaje nowa regulacja. Dokona
na została poprzez neobarokowe w pompatycznym stylu imperialnym wielkie aleje i place, 
obudowywane  wspaniałymi  kamienicami,  w  których  zamieszkała  koncesjonowana  przez 
władze arystokracja, wysocy przedstawiciele służb mundurowych  i elity burżuazyjne. Po
wstało mnóstwo efektownych przedsięwzięć, takich jak na przykład Most Cara Aleksandra, 
przebudowane place oraz gmachy publiczne o pałacowym i świątynnym charakterze archi
tektonicznourbanistycznym.

Przebudowa Paryża w okresie Drugiego Cesarstwa Francji (Haussmannowsko – Napo
leońska, dotyczy Napoleona III jako inwestora – mocodawcy) była ostatnim wielkim przed
modernistycznym przedsięwzięciem w dziedzinie kreowania miasta i piękna „tout court”. 

37 Engels Friedrich,  2000  (oryg.  1845), The Condition of the Working Class in the Great Towns in 
England in 1844, [w:] The City Reader, Red. Le Gates Richard, Stout Frederic, Routledge, London, 
New York, s. 4655.
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Późniejsze  przedsięwzięcia  o  wielkoskalowych  ambicjach  urbanistycznych  zaistniały:  – 
w konwencji epigonizmu w państwach totalitarnych w okresie faszyzmu (Eur k. Rzymu), 
nazizmu (Germania – niezrealizowana) i socrealizmu, – a w konwencji drugiego, powojen
nego modernizmu w postaci: Chandigarh (Le Corbusier, od 1953 r.) oraz Brasilii (Costa – 
Niemeyer, od 1960 r.).

Późniejsze epoki w sztuce budowy miast: postmodernizm oraz współczesny trzeci mo
dernizm, wnoszą niecałościowe, ale w różnym stopniu uzupełniające  i  rozbudowujące  in
westycje w zakresie miast istniejących. Z jednej stronie „wypalenie dotychczasowego para
dygmatu kreacji miasta” (Rem Koolhaas „Ecological Urbanism” Harvard 2009), a z drugiej 
strony porażki eksperymentalnych prób tworzenia nowych miast w konwencji futurologicz
nej (Heinz Petzold „Symbol, Culture, City” Van Eyck Akademie 2000), wskazują, iż poszu
kiwanie dobrego i pięknego miasta XXI wieku – pomiędzy kontynuacją a innowacją – sta
nowi problem otwarty.

The  revitalization  of  the  inner  city  axis  of  Nowa Huta. Master’s  thesis  of Miłosz  Zieliński  at  the 
Landscape Architecture Design Section, Institute Of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, 
Kraków  University  of  Technology,  2009.  Promotor:  prof.  dr  hab.  inż.  arch.  Wojciech  Kosiński. 
Reviewer: prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
Rewitalizacja  osi  śródmiejskiej  Nowej  Huty.  Praca  magisterska  Miłosza  Zielińskiego  w  Pracowni 
Projektowania  Architektury  Krajobrazu,  Instytut  Architektury  Krajobrazu,  Wydział  Architektury, 
Politechnika Krakowska, 2009. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński. Recenzent: prof. 
dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz
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Ill.  1.  Left: Value gradation: historical value, vista analysis. Right: Value gradation of  the elements 
making  up  the  cityscape:  aesthetic  value  of  buildings,  aesthetic  value  of  paved  surfaces, 
environmental value

Il.  1.  Z  lewej:  Wartościowanie:  wartości  historyczne,  analiza  widokowa.  Z  prawej:  Waloryzacja 
elementów  składowych  krajobrazu  miejskiego:  wartość  estetyczna  budynków,  wartość 
estetyczna nawierzchni utwardzonych, wartości przyrodnicze
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Ill.  2.  Field  of  view  analysis  performed  with  the  raytracing  tracing  method.  Along  the  main 
composition axis, ten characteristics points were chosen for which the raytracing method was 
used

Il.  2.  Analiza  zasięgu  widoczności  metodą  śledzenia  promienia  świetlnego.  Wzdłuż  głównej  osi 
kompozycyjnej  wybrano  10  charakterystycznych  punktów,  dla  których  wykonano  analizę 
metodą „raytracing”
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Ill.  3.  Field of view analysis from the south: top ‒ simplified tall greenery model, second from top ‒ 
simplified model of buildings, second from bottom ‒ simplified model of the mail automobile 
traffic  routes,  bottom ‒ digital model of  the Nowa Huta  center  along with building quarters 
of the earliest urban layout

Il.  3.  Analiza widoczności  w widoku  od  południa:  u  góry  ‒  uproszczony model  zieleni  wysokiej, 
drugi od góry ‒ uproszczony model zabudowy, drugi od dołu ‒ uproszczony model głównych 
arterii transportu kołowego, u dołu ‒ cyfrowy model śródmieścia Nowej Huty wraz z blokami 
zabudowy najwcześniejszego układu urbanistycznego
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Ill.  4.  Nowa Huta  compositional  axis  development  plan:  top  ‒Aleja Róż  (Alley  of Roses), middle 
‒  Plac Centralny  (Central  Square),  bottom  ‒ meadow  on  the  escarpment  between  the NCK 
building and the Centrum E quarter

Il.  4.  Projekt zagospodarowania osi śródmiejskiej Nowej Huty: u góry ‒ Aleja Róż, pośrodku ‒ Plac 
Centralny, u dołu ‒ łąka na skarpie pomiędzy NCK a os. Centrum E
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1. Introduction

There is a wealth of literature on the topic of metropolises. From among the many fields 
of  research,  the one associated with  the views of  J.G. Miller  [6],  the author of  the  living 
systems theory, seems to be particularly interesting. He writes that:

“All nature is a continuum. The endless complexity of life is organised into patterns which 
repeat themselves ‒ theme and variations ‒ at each level of the system. These similarities and 
differences are proper concerns for science. From the ceaseless streaming of protoplasm to 
the manyvectored activities of supranational systems,  there are continuous flows  through 
living systems as they maintain their highly organised steady states”.

The comparison  to “supranational  systems” seems  to be appropriate as  far as one can 
relate  to  the aforementioned flow between  the metropolises, which allows us  to view  the 
process of globalisation in the context of a “pseudoliving” action, as it changes over time, 
yet is organised according to a certain logic. The location of cities, which, according to model 
analysis, is governed by Zipf’s Law [7], occurs in accordance with the direction of gravity 
and  the  conditions  of  topography  and  the  natural  environment.  Subsequently,  provided 
that  some  of  these  cities  meet  the  criteria  that  allow  us  to  count  them  as  metropolises, 
they undergo  a process of  dynamic development,  often  at  the  “cost” of  the neighbouring 
units, which reflects  the  tendency of  the concentration of attractiveness  in  the function of 
accessibility by a wide array of transport options. These metropolises tend to focus all of their 
most unique and attractive supralocal, supranational or international services within their 
cores (the core cities in the case of polycentric metropolises). The increase in attractiveness 
is accompanied by an increase in accessibility, which leads to an increase in the density of 
the built environment all the way to a state of overload, which causes the need to overcome 
a certain “development threshold”.

This  phenomenon was  the  focus  of  the  research  and  the written works  of Kozłowski 
[4], and, earlier, those of Malisz [5]. It appears to be adequate in relation to the observable 
development cycles of large cities. The centres of cities, especially historical cities, possess 
public spaces that are the most ingrained into their structure, with the cultural layer of these 
spaces  being  particularly  rich.  History,  often  quite  tumultuous,  gives  the  structures  that 
“frame”  their public  spaces a unique,  individual character. The historical centres of cities 
are chiefly discussed in terms of the improvement of their technical and aesthetic standards. 
The  foundation  of  providing  the  proper  level  of  quality  regarding  the  architectural  and 
landscape interiors are buildings and structures.

On a slightly larger scale, a bigger role is being played by the remains of the subsequent 
stages of  the development of a given city, particularly of  the core city. From a marketing 
point of view, there is no better motif that heightens interest in a given city or its particular 
part than a legend. After all, the trumpet call from the tower of St. Mary’s Church, the most 
well known and  identifiable sound associated with Krakow,  is  tied  to a  legend. Historical 
sources  point  to  lasting  traces  left  in  the  culture  and  structure  of  the  cities  of Kamenets, 
Lviv and Krakow, all the way up to Wrocław, by the Tartar raids that happened between the 
XII and XVII centuries. The spatial traces of these events can be found not only in written 
sources, but also in metropolitan structures ‒ their suburban, urban and open landscape [1].
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2. The unique forms of use of the structures of a city centre

The attractiveness of the centres of metropolitan cities is shaped by a number of factors. 
One of the more important ones is an appropriately diverse offer of services, which in turn is 
directly tied to the “framing” of public spaces. The buildings of the centres of metropolitan 
cities, especially those that are of historical value, are usually designed in a manner that is 
appropriate  to  their  location. However,  changes  in  the manner  of  use  lead  to  the need  to 
convert the form of use of buildings and larger urban complexes. The works of Juchnowicz 
[2], who was one of the first to conduct research on the manner of use of historical spaces 
and their delineation, apart from their main purpose, can be used as historical source material 
documenting the intensity of  the use of  the city centre of  the time. Furthermore, from the 
point  of  view of  the  attractiveness of  the offer  of  their  services, we  can  establish  a  level 
of diversity, and thus obtain a certain image of the attractiveness that is offered within the 
borders of the city centre. By focusing on the spaces that are directly adjacent to the buildings 
(for instance along the frontages of the market), and the form of its use, on each of the levels, 
we can find the key to describing the attractiveness of public spaces. Of course, we need to 
keep in mind the particularities of the time and the conditions during which the analysis was 
made, even though the political system of the time was not able to fully suppress the rules 
of the free market, which existed parallel to the regulated reality. Another important element 
which Juchnowicz emphasizes in his designs and analyses of the shaping of public spaces, 
is the change in the manner of use of public spaces which occurred during the start of the 
period of political transformation.

The emergence of the possibility of conducting privately owned commerce completely 
changed  the  face  of  cities,  not  only  in  their  centres,  but  practically  in  all  of  their  public 
spaces with an above average accessibility. The smaller forms of commercial buildings have 
lead to a situation in which the issue of urban composition on the scale of public spaces has 
been  completely  overhauled  and  became  subjected  to  a  primitive  form  of  functionalism, 
understood as the taking over of these spaces by a part of the private sector for commercial 
purposes.  Thankfully,  the  smaller  forms  were  quickly  supplanted  by  the  large  shopping 
centres cropping up on the outskirts of cites, with which the former could not compete due 
to the latter’s lower prices. This state of affairs has lead to the tearing down, often by force, 
of commercial buildings of various size, that had earlier cropped up within public spaces. 
Today we can still observe that some of the public spaces of Polish cities remain “littered” 
with  various  structures  ‒  a  phenomenon  of  varying  intensity,  depending  on  the  state  of 
the  economy. The  expansion of  “steel  sheet”  chain  stores  has  also  changed  the  character 
of the traditional functions of markets and the streets directly near them in smaller towns, 
which more and more often feature empty locales left behind smaller stores, which used to 
bring colour to their public spaces. What’s worse, this phenomenon, which has been affecting 
the cities of western Europe for quite some time, is becoming more and more visible in the 
historical centres of metropolises, including that of Krakow.

The oversaturation of city centres with nonresidential forms of use has lead to a lasting 
flight of permanent residents, which is in turn accompanied by rising crime rates. This leads 
to the phenomenon that public spaces are no longer used outside of working hours. Historical 
city centres are still used by those who frequent its restaurants and cultural facilities during 
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evening hours, yet the difficulties associated with these forms of use only furthers the flight 
of permanent residents. Thus, these historical centres have become fake, only pretending to 
be true, authentic historical city centres having a normal everyday life, a life which spurred 
on the construction of  its most precious attractions ‒ the local culture and art of said life, 
now accessible to the public without limits, with the illusion maintained in order to attract 
tourists. This  typical quality of European cities,  this  tradition, which stretches back to  the 
beginning of the time of the shaping of cities, making itself evident in the way that the most 
monumental buildings, highlighted and adorned with works of art, highlight the space of our 
common cities, has spread all over the world, increasing the attractiveness of metropolises 
by using  the uniqueness of not only architectural  forms, but also  the skilful use of works 
of art ‒ from sculpture all  the way to the graphical arts. In some cases,  the uniqueness of 
a public  space  is decided by  the compounded  influence of many  immaterial  factors,  such 
as its distinct ties with poetry, literature, music or draughtsmanship.

The  unique  nature  of  the  use  of  the  buildings  of  the  city  centres  can  be  observed  at 
the border between the sacred and the profane. Sometimes we can observe that  these two 
categories of use may intertwine, which influences the flow between one type of space into 
another in a surprising manner, resulting in unique cultural qualities. This intertwining can 
take on a physical form in the changing of the form and function within the structure of a 
built environment, or  it can occur over  time. The observation of  the changes to the social 
“climate” of a public space is a curious subject. An example can be seen in those related to 
the Main Market Square in Krakow that are tied to the cyclical order of holiday festivities and 
commercial or entertainment events, where the same spaces serves two completely different 
purposes with  an  enormous  emotional  amplitude  and  of  an  entirely  different  character  ‒ 
ranging from the absolute focus akin to that of prayer, to the loosening of New Years Eve. 
This  traditional  function  of  the  public  spaces  of  cities  works  particularly  well  with  the 
historical surroundings of Italian cities.

It is in Venice, on St. Mark’s Square, that nature joins the urban theatre like nowhere else, 
forcing everyone to walk kneedeep in water during the aqua alta, changing the square into 
a mobile mirror, in which both the architecture and the people become multiplied, adding an 
unpredictable element to the public space. The same space fulfils ludic functions, turning into 
a colourful spectacle during the carnival, shifting and full of surprises, yet framed in tradition 
‒ a spectacle played both for the residents and the wider group of tourists, who deliberately 
visit the city during this time, aiding in the upholding of the tradition and the supralocal, 
unique function of the city. Without the additional profits from tourism we would probably 
not be able to see the beauty of this agesold urban composition, this metropolis of art, for 
this  is  the  image of  the  small  town of Venice within  the global consciousness of Europe. 
The  historical  role  of  the  city  centre  becomes  evident  here,  the  role  as  the  concentration 
of attractiveness, which acts as a magnet for the millions of tourists from all over the world, 
exposing themselves to art and tradition rooted in the spirit of European culture, “consumed” 
of sorts by the various visitors, regardless of their domestic culture. The supralocal, even 
global influence of art and culture, undeniably present in the historical monuments of Venice, 
allows it to be considered a metropolis, despite the fact that it does not meet the requirements 
of size (a million inhabitants), yet it manages to leave other, more powerful cities far behind 
in terms of its uniqueness.
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3. Where is the beginning and where is the end?

We  can  argue  as  to  where  the  panEuropean  corridor  begins  and where  it  ends.  The 
simplest  statement  ‒  that  it  ends  at  the  border  of  Europe  ‒  would  point  to  Portuguese 
Finisterra and Istanbul as its end points. However, for the purposes of this paper, the author 
wishes to focus the Reader’s attention towards the section of the corridor that is located in the 
direct vicinity of the border with Poland and the metropolises of Germany and Ukraine. On 
the other hand, if the criteria of only focusing on those cities that strictly meet the definition 
of  a metropolis,  namely  its  basic  requirement  ‒  that  it  should  be  a  city  with more  than 
a million inhabitants  be adhered to in the strictest manner possible, then we would be forced 
to  conclude  that  there  are  no metropolises  along  the A4  route. Assuming  that Berlin  and 
Kiev are true metropolises that are located the closest to the border with Poland and along 
the A4 route, then only Katowice and Krakow combined can form a comparable polycentric 
metropolitan  complex. By using  the  criterion of  a  population of  0,5 million or more, we 
can  also  include Lviv  to  the  east  and Dresden  to  the west. Dresden,  due  to  the  immense 
destruction  that  it  suffered during World War  II  only  partially  fulfils  the  second  criterion 
of this paper, namely that of possessing a preserved historical city centre.

Dresden,  reconstructed  after  the  war,  retained  its  unique  character  despite  certain 
alterations  made  to  it  during  the  communist  period,  thus  we  cannot  claim  that  the  city 
does  not  have  its  own  spirit,  especially  that  its  current  state  reminds  its  visitors  of  the 
tragic history of  this city.  It  is a city of music and art,  the cultural metropolis of Saxony, 
boasting  the Zwinger,  the Semperopera, and the reconstucted Frauenkirche. The influence 
of this metropolis reaches out to the regional, national and supranational levels, similarly to 
Krakow. We can thus assume that the metropolises located along the panEuropean corridor 
and in the vicinity of the Poland are: Lviv and Dresden, while the ones located within Poland 
are Wrocław and Krakow. Among these, Dresden and Katowice do not possess historical city 
centres established using the law of Magdeburg.

4. The heavy order of geometric forms, a playful asymmetry of the layout, 
a surprising interplay of interiors and perspectives

When beginning the journey across the most representative historical architectural and 
landscape interiors of  the centres of metropolises that are located along the panEuropean 
corridor in the search of the spirit of a place from its western end, the watchful observer can 
discern  the distinctive qualities of a particular metropolis within  the very geometry of  its 
urban layout. They allow the tying of the architectural form of the elements not only with 
the  layout of  the plots, but with  the character of culture, usually determined by what was 
in fashion at  the time of construction – in other words,  their architectural style. The three 
metropolises that were chosen as examples – Wrocław, Kraków and Lviv, have a common 
tradition – they were founded using the law of Magdeburg, in other words – the basis of their 
urban layout, understood as the geometric model of the location of their building plots is the 
same. However, the public spaces of their city centres differ and offer a different experience 
while  sharing  a  similar  general  order.  The  common  elements  include  a  rectangular,  flat 
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market place, the frontages of which are composed of buildings facing it with their gables, 
located  on  narrow  plots  (Wrocław),  while  the  main  differences  take  on  the  form  in  the 
gradual  departure  from  the  canon of  the perpendicular  orientation of  the  streets  that  lead 
away from the market square (Krakow), to the heavy incline of the market square of Lviv. 
The  heavy geometric  order  of  the  forms of  the  public  spaces  of Wrocław  emanates with 
the feel of the big city of this once largest city of the panEuropean corridor, located within 
the current borders of Poland, contrasts with the calm rhythm of the buildings of Krakow, 
which playfully accepts the prefoundation conditions, creating a joyful urban asymmetry.

The  use  of  the  natural  incline  of  the  terrain  of  the market  square  in  Lviv  invites  the 
visitor into a surprising game of shifting perspectives and the intertwining of the subsequent 
architectural and  landscape  interiors, which come about amidst  the  rhythm of  the  facades 
and frontages, accentuated by the wondrous diversity of architectural forms like the towers 
of churches and  the  facades of  important buildings. The charming “architectural climate” 
of  the  centres  of  these  cities  unfolds  from  the  order  of  Wrocław,  through  the  sublime 
asymmetry  of  Krakow,  to  the  surprising  fluidity  of  the  changing  perspectives  of  Lviv, 
perhaps due to some common element in their structure. Each of these cities influences their 
visitors with a similar strength and gracefulness  through its  interiors ‒  its public spaces ‒ 
allowing them to travel in search of the original shades of the beauty of light ‒ so different 
from the light that gives the Mediterranean cities their unique colour ‒ here taking the form 
of the sequences of stormy flashes of light, which highlight a surprising architectural detail, 
a sculpture, or an inscription each time. These, in turn, like poetic metaphors, carry it into 
a different dimension of spacetime, allowing us to become lost in the seemingly labyrinthine 
streets, held together in a logical order by Ariadne’s thread, that model of urban composition 
designed by the person that delineated the space for its physical form, who brought the spirit 
of the place into existence.

5. Conclusions

All  of  the  four  metropolises  that  are  located  along  the  panEuropean  corridor  in  the 
vicinity of Poland or within its borders, are in fact regional metropolises,  the influence of 
which is more cultural than economical in nature. They do not directly compete with each 
other, mostly due to their distance from one another and the presence of national borders. 
In  turn, we  can  observe  attempts  at  interchanging  cultural  ideas  in  the  form  of  thematic 
exhibitions, festivals or concerts. The panEuropean corridor forms a rather effective road 
and  railbased  transport  route,  with  sporadic  attempts  being made  to  develop  air  routes, 
although the preference here seems to tilt towards a starshaped layout ‒ with flights mostly 
destined  towards  the  capital  first,  which  confirms  the  weakness  of  the  interregional  ties 
between these four cities.

The changes that occur within the centres of these metropolises are of a varying character, 
but what  they do have  in common  is  that  the number of permanent  residents within  their 
city centres is dropping in favour of the booming development of offices, restaurants, hotels 
and other commercial spaces  which sadly do not lead to an increase in the number of residents 
in these areas. These tendencies are particularly evident in the cases of Krakow, Wroclaw 
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and Dresden, less so in Lviv. The phenomenon of the gradual disappearance of residential 
use in city centres causes difficulties that arise from the polarisation of their forms of use. 
It needs to be mentioned that the gradual decline of everyday life within city centres leads 
to rising crime rates, a trend that is far from beneficial in the long run.

The  gradual  process  of  the  commercialisation  of  the  form  of  use  of  the  buildings 
of  the  city  centres  is  accompanied  by  an  increase  in  the  quality  of  their  public  spaces, 
especially those that are most frequently visited by tourists. The process of revalorisation, 
revitalisation  and  reconstruction  of  damaged  historical  buildings  can  be  observed  in 
every city centre and has an intensity that is proportional to the rise in the interest of its 
attractiveness to tourists and the shifting of the economy. Newly built structures round out 
current capabilities, broadening them with forms of use that arise from continuous social and 
political changes. The free flow of people within the European Union has intensified interest 
in  tourism and has  lead to an increase in  the demand for services associated with it  in all 
of  four cities. Additionally, Krakow has become one of  the most dynamically developing 
cities  for  pilgrimages. This  is  an  important  segment  of  the  field  of  tourism,  as  it  causes 
a rising interest in the city’s cultural offering.

1. Wstęp

Literatura dotycząca problematyki metropolii jest bardzo bogata. Spośród wielu nurtów 
badawczych, interesujący jest nurt związany z poglądami J.G. Millera1, autora teorii syste
mów żywych, który pisze następująco:

„Cała  przyroda  jest  continuum.  Nieskończona  złożoność  życia  jest  zorganizowana 
wg wzorców, które powtarzają się ‒ temat i wariacje ‒ na każdym poziomie systemu. 
Te podobieństwa i różnice są odpowiednimi problemami dla nauki. Od nieustannych 
przepływów protoplazmy do wielu ukierunkowanych działań ponadnarodowych sys
temów, istnieje ciągły przepływ przez żywe systemy, [niezbędny] aby utrzymały one 
swoje wysoce zorganizowane, ustalone stany”.

Porównanie do owych „ponadnarodowych systemów” wydaje się być tu na tyle upraw
nione,  aby można  było  je  odnosić  do wspomnianych  przepływów  pomiędzy metropolia
mi, co pozwala w pewnym sensie  rozpatrywać proces globalizacji w kontekście działania 
„pseudożywego”, bo zmiennego w czasie, jednak zorganizowanego według pewnej logiki. 
Lokalizacja miast,  która  poddaje  się według  badań modelowych  prawu Zipfa2,  następuje 
zgodnie z kierunkami ciążeń oraz warunkami topograficznymi i uwarunkowaniami środo
wiska przyrodniczego. Następnie, o  ile niektóre z miast spełniają kryteria pozwalające na 

1  Miller J.G., Teoria systemów żywych, McGrawHill, New York,1976, 
2  Zipser T., Mlek K., Zipser W.,  Zipf’s Law in Hierarchically Ordered Open System, PDF.
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zaliczenie  ich do kategorii metropolii,  postępuje  ich dynamiczny  rozwój,  odbywający  się 
przeważnie „kosztem” jednostek sąsiednich, co odpowiada tendencji do koncentracji atrak
cyjności w funkcji dostępu różnymi środkami transportu. Metropolie te w swoich centrach  
(miastach  centralnych,  jeśli  są  policentryczne)  skupiają  najbardziej  unikalne  i  atrakcyjne 
usługi, o znaczeniu ponadlokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Wzro
stowi atrakcyjności towarzyszy wzrost dostępności, co powoduje zwiększanie intensywno
ści zabudowy, aż do przesilenia, które wywołuje konieczność pokonania pewnego „progu 
rozwojowego”. Zjawisko to było przedmiotem badań, opisane i opracowane zostało przez 
Kozłowskiego3, a wcześniej Malisza4. Wydaje się być ono adekwatne w stosunku do obser
wowanych cykli rozwojowych dużych miast. Centra miast, zwłaszcza historycznych, mają 
najbardziej utrwalone w swych strukturach przestrzenie publiczne, których warstwa kultu
rowa jest bardzo bogata. Historia, niejednokrotnie bardzo burzliwa, nadaje niepowtarzalny, 
indywidualny charakter tworzącym „obudowę” przestrzeni publicznych obiektom. Zwykle 
rozpatruje się historyczne centra miast w kontekście poprawy ich standardu technicznoes
tetycznego.  Podstawą  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  jakościowego  obiektów  two
rzących wnętrza architektoniczno – krajobrazowe są budynki i budowle. W nieco większej 
skali, znaczenia nabierają także pozostałości kolejnych etapów rozwojowych danego miasta, 
w tym szczególnie miasta centralnego. Z marketingowego punktu widzenia nie ma lepszego 
motywu budzenia zainteresowania danym miastem lub jego wyselekcjonowaną częścią niż 
legenda. Przecież z niczym innym, jak z legendą, związany jest hejnał z wieży Mariackiej, 
najlepiej rozpoznawalny i identyfikowalny z metropolią krakowską sygnał dźwiękowy. Na
tomiast, źródła historyczne wskazują że ówczesne najazdy  tatarskie, które przetoczyły się 
od XII do XVII wieku przez  wczesne metropolie Kamieniec, Lwów, Kraków, kończąc się 
pod Wrocławiem pozostawiły trwałe ślady w kulturze i formach miast. Ślady w przestrzeni 
tych wydarzeń odkrywać można nie tylko w przekazach pisemnych, lecz także w strukturach 
metropolitalnych i również w krajobrazie5 podmiejskim, miejskim i otwartym.

2. Unikatowość sposobów użytkowania budynków w centrum

Atrakcyjność centrów miast metropolitalnych kształtuje zespół czynników, wśród któ
rych  istotna  jest odpowiednio duża  różnorodność oferowanych usług, która z kolei wiąże 
się bezpośrednio z jakością „obudowy” przestrzeni publicznych. Budynki w centrach miast 
metropolitalnych,  zwłaszcza  w  tych,  których  centra  mają  walory  historyczne,  są  zwykle 
projektowane w  sposób  odpowiedni  do  lokalizacji.  Jednak  zmiany  sposobów  gospodaro
wania prowadzą do konieczności zmian sposobów użytkowania nie  tylko poszczególnych 
budynków, lecz większych zespołów urbanistycznych. Prace Juchnowicza6, który jako jeden  
z  pierwszych  rozpoczął w dużych miastach polskich badania  nad  sposobem użytkowania 

3  Kozłowski J., Analiza progowa, PWN, Warszawa 1974. 
4  Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981.  
5  Bogdanowski  J., Peasant Castles In Poland as a Defence Against Tatars (13th‒17 th centuries), 
Fasciculi Archeologiae Histrricae, Fasc. XI, 1998, s. 916.

6  Juchnowicz  S.,  Śródmieścia miast polskich. Studia nad ukształtowaniem i rozwojem centrów”,  
Ossolineum, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1971. 
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centrów i ich delimitacją, oprócz ich celu głównego, posłużyć mogą za historyczne źródło 
dokumentujące ówczesną intensywność użytkowania centrów. Ponadto, z punktu widzenia 
atrakcyjności  oferty  funkcjonalnej wyznaczyć można  na  ich  podstawie  stopień  różnorod
ności, a tym samym uzyskać pewien obraz atrakcyjności oferowanej w granicach centrum. 
Skupiając  uwagę  na  bezpośrednio  przylegających  do  przestrzeni  publicznych  budynkach 
(np.  pierzejach  przyrynkowych),  a właściwie  na  sposobach  użytkowania  ich  powierzchni 
użytkowej w poszczególnych poziomach, znajdujemy klucz do określenia także i atrakcyjno
ści przestrzeni publicznych. Oczywiście, pamiętać należy o szczególnych uwarunkowaniach 
czasu i okoliczności, w których badania były prowadzone, niemniej, nawet ówczesny system 
nie był w stanie przeciwstawić się regułom wolnego rynku, który istniał równolegle do regu
lowanej rzeczywistości.

Kolejny, istotny element, na który w projektach oraz w badaniach nad kształtowaniem 
jakości przestrzeni publicznych Juchnowicz7 zwraca szczególną uwagę jest zmiana sposobu 
użytkowania przestrzeni publicznych,  jaka dokonywała się w początkowym okresie trans
formacji. Pojawienie się możliwości prowadzenia prywatnego handlu zmieniło zupełnie ob
licze miast, nie tylko w ich centrach, ale praktycznie we wszystkich przestrzeniach publicz
nych  o  dużej  dostępności  transportowej.  Powstające  drobne  formy obiektów handlowych 
spowodowały,  że  zagadnienie  kompozycji  urbanistycznej w  skali  przestrzeni  publicznych 
zmieniło sens i zostało podporządkowane prymitywnemu funkcjonalizmowi, rozumianemu 
często  jako zawłaszczanie  tej przestrzeni przez część osób prywatnych na cele handlowe. 
Na szczęście, drobne formy zostały bardzo szybko wyparte przez powstające na suburbiach 
centra handlowe, z którymi nie mogły konkurować cenowo. Ten stan rzeczy spowodował 
samolikwidację, a niekiedy likwidację siłową8 obiektów handlowych różnych wielkości, po
wstałych w przestrzeniach publicznych. W miastach polskich można po dzień dzisiejszy ob
serwować „zaśmiecone” różnymi obiektami przestrzenie publiczne ‒ zjawisko występujące 
z różnym natężeniem, w zależności od koniunktury lub dekoniunktury gospodarczej. Eks
pansja  „blaszanych”  sklepów  sieciowych zmienia  również  charakter  tradycyjnych  funkcji 
rynków i ulic przyrynkowych miasteczek, w których coraz bardziej widoczne stają się puste 
lokale po małych sklepikach, nadających dotychczas swoisty koloryt małomiasteczkowym 
przestrzeniom publicznym. Co gorsze, zjawisko to obecne już od pewnego czasu w miastach 
Europy zachodniej, staje się wyraźnie dostrzegalne również w historycznych centrach metro
polii, choćby i w Krakowie. Przesycenie centrów miast funkcjami niemieszkalnymi spowo
dowało trwający nadal odpływ stałych mieszkańców, czemu towarzyszy wzrost przestępczo
ści oraz zamieranie użytkowania przestrzeni publicznych poza godzinami pracy. Historyczne 
centra znajdują jeszcze użytkowników zlokalizowanych w nich lokalach gastronomicznych 
i obiektach kultury w porze wieczornej i nocnej. Niestety towarzyszące tym funkcjom uciąż
liwości powodują dalsze wypieranie stałych mieszkańców. Stąd centra te stają się atrapami, 
udającymi już tylko dla turystów prawdziwe, minione i autentyczne codzienne życie, które 
niegdyś toczyło się w nich, budując najcenniejsze atrakcje –  lokalną kulturę  i sztukę dnia 
codziennego, dostępne publicznie, bez ograniczeń, dla każdego.

7  Juchnowicz S. z zespołem, Ośrodki Społecznych Aktywności na obszarze Centrum Krakowa, WA PK, 
Kraków 1990, maszynopis.

8  Przykładowo: likwidacja namiotowej hali sprzedaży przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
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Ta  charakterystyczna  dla  miast  europejskich  cecha,  tradycja,  która  sięga  początków 
kształtowania  się miast,  przejawiająca  się w podkreślaniu  odpowiednio monumentalnymi 
budynkami i zdobiącymi je dziełami sztuki rangi przestrzeni wspólnych miast, rozprzestrze
niła się w świecie, podnosząc atrakcyjność metropolii także poprzez wykorzystanie czynnika 
unikatowości nie tylko form architektonicznych, lecz umiejętne wykorzystanie dzieł sztuki – 
od rzeźb po malarstwo. W niektórych przypadkach, o przestrzeni publicznych decyduje łącz
ne oddziaływanie wielu czynników pozamaterialnych, takich jak związki z poezją, literaturą, 
muzyką  czy  rysunkiem. Niepowtarzalność  sposobów  użytkowania  budynków w  centrach 
miast obserwować można na styku przestrzeni sacrum i profanum. Niekiedy następuje prze
nikanie się tych typów funkcji, w zaskakujący sposób wpływając na przechodzenie jednego 
typu przestrzeni w drugi, budując tym samym unikatowe walory kulturowe. Przenikanie to 
może  być  fizyczne w  postaci  zmienności  form  i  funkcji w  strukturze  zabudowy  lub wy
stępować przemiennie w czasie. Ciekawa jest obserwacja przemian „klimatu” społecznego 
w przestrzeni publicznej, przykładowo Rynku Głównego w Krakowie, związana z cyklicz
nymi  świętami oraz  imprezami komercyjnymi  i  rozrywkowymi, gdzie  ta  sama przestrzeń 
służy diametralnie różnym wydarzeniom, o ogromnej amplitudzie emocjonalnej i charakte
rze ‒ począwszy od absolutnego, modlitewnego wręcz skupienia, do znacznego rozprężenia 
w sylwestrową noc. Ta niejako tradycyjna funkcja przestrzeni publicznych miast, szczegól
nie dobrze współistnieje z zabytkowym otoczeniem w miastach włoskich. Nigdzie indziej, 
jak w Wenecji, na placu św. Marka, do miejskiego teatru zdarzeń włącza się przyroda, ska
zując wszystkich na brodzenie w wodzie w czasie aqua alta, zamieniając plac w ruchome 
lustro, w którym zwielokrotniona zostaje architektura  i  ludzie, dodając do przestrzeni pu
blicznej element nie do końca przewidywalny. Ta sama przestrzeń spełnia funkcje ludyczne, 
zamieniając się w czasie karnawału w kolorowy, zmienny i pełny niespodziewanych zdarzeń, 
ale ujęty w ramy tradycji spektakl odgrywany dla mieszkańców i większego niż oni grona 
turystów, którzy celowo przybywając na czas karnawału, przyczyniają się do podtrzymywa
nia trwania tradycji i ponadlokalnej, unikatowej funkcji miasta. Bez dopływu środków z tu
rystyki, prawdopodobnie nie można byłoby dzisiaj oglądać, trwającego od wieków piękna 
kompozycji urbanistycznej tej metropolii sztuki, gdyż w takim wymiarze niewielka Wenecja 
z  pewnością  istnieje w  świadomości Europy. Widoczna  staje  się  na  tym przykładzie  rola 
historycznego centrum, jako koncentracji atrakcyjności, stanowiącej magnes dla milionów 
turystów z całego świata, eksponując sztukę i tradycje zakorzenione w duchu kultury euro
pejskiej, „konsumowanej” niejako przez przybyłe tu różne osoby, niezależnie od ich kultu
ry rodzimej. Ponadlokalne, a właściwie globalne oddziaływanie sztuki i kultury, obecnych 
w zbytkach Wenecji, pozwala zaliczyć ją do metropolii, mimo iż nie spełnia kryterium wiel
kości (1 mln mieszkańców), natomiast w kategorii unikatowości dystansuje wiele potężniej
szych miast świata.

3. Gdzie początek, gdzie koniec?

Można spierać się, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy korytarz paneuropejski. Najprostsze 
stwierdzenie – na granicach Europy ‒ wskazywałoby na Portugalską Finisterrę i Istambuł. 
Jednak zgodnie z zawężającym założeniem tego wywodu, rozpatrywane są jedynie najbliż
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sze granicy Polski metropolie Niemiec i Ukrainy. Z kolei, gdyby ściśle przestrzegać kryte
riów zaliczenia miast do kategorii spełniających warunki definicji metropolii, tzn. w zakresie 
wyłącznie podstawowego kryterium – miasta o wielkości minimum 1 miliona mieszkańców, 
w ciągu drogi A4 nie znajduje  się żadna metropolia. Zakładając, że  faktyczną metropolią 
położoną najbliżej granic  i w ciągu korytarza paneuropejskiego w Niemczech  jest Berlin, 
a kolejna, w Ukrainie to Kijów, jedynie łącznie Katowice i Kraków mogą stanowić porów
nywalny z wymienionymi miastami policentryczny układ metropolitalny. Stosując kryterium 
wielkości populacji 0,5 mln mieszkańców, znajdujemy położone najbliżej granic: Lwów na 
wschodzie oraz Drezno na zachodzie. Drezno, ze względu na ogromne zniszczenia w trakcie 
II wojny światowej jedynie częściowo spełnia, przyjęte do celów niniejszego opracowania, 
założenie  zachowania  historycznego  centrum.  Odbudowane,  pomimo  zmian  dokonanych 
w czasach NRD, Drezno ma swój niepowtarzalny charakter, stąd nie można odmówić braku 
w jego centrum ducha miejsca, tym bardziej, iż uzmysławia przybyszom tragiczną historię 
tego pięknego miasta. To miasto muzyki i sztuki, metropolia kulturalna Skasonii, w którym 
istnieją Zwinger, opera Sempera czy odbudowany Frauenkirche. Oddziaływanie tej metro
polii ma zasięg regionalny, krajowy i ponadkrajowy – podobnie jak Krakowa. W ten sposób 
można uznać, iż metropoliami znajdującymi się w korytarzu paneuropejskim w bezpośred
nim sąsiedztwie Polski są: Lwów i Drezno, natomiast w obrębie granic: Wrocław i Kraków. 
Wśród  nich Drezno  i Katowice  nie mają  układów urbanistycznych  swoich  historycznych 
centrów opartych na geometrii wynikającej z lokacji na prawie magdeburskim.

4. Ciężki porządek geometrycznych form, zabawna asymetria układu, zaskakująca 
gra wnętrz i perspektyw

Rozpoczynając od zachodu podróż przez najbardziej reprezentacyjne wnętrza architek
tonicznokrajobrazowe historycznych centrów metropolii, położonych wzdłuż korytarza pa
neuropejskiego w poszukiwaniu ich ducha miejsca, uważny obserwator zauważa już w samej 
geometrii układu urbanistycznego istotne, charakterystyczne dla danej metropolii cechy. Po
zwalają one na powiązanie formy architektonicznej elementów nie tylko z układem działek, 
lecz także z charakterem kultury, zwykle determinowanej przez obowiązującą w momencie 
powstania zabudowy modę – czyli w tym wypadku styl architektoniczny. Trzy metropolie 
wybrane jako przykłady ‒ Wrocław, Kraków i Lwów mają wspólną tradycję – były lokowane 
na prawie magdeburskim, inaczej – podstawa ich układu urbanistycznego w postaci modelu 
geometrycznego  usytuowania  działek  budowlanych  jest  ta  sama.  Jednak  przestrzenie  pu
bliczne ich centrów są różne i generują odmienne wrażenia w ramach zbliżonego, ogólnego 
porządku. Wspólną cechą  jest prostokątny, płaski  rynek, którego pierzeje  tworzą szczyto
wo zorientowane budynki na wąskich działkach  (Wrocław), natomiast zasadnicze  różnice 
przejawiają się w stopniowym odejściu od kanonu wychodzących pod kątem prostym ulic 
przyrynkowych (Kraków) do silnie nachylonego rynku we Lwowie. Ciężki porządek geo
metrycznych  form Wrocławskich przestrzeni publicznych z  emanującą wielkomiejskością 
tego niegdyś największego miasta korytarza paneuropejskich w obecnych granicach Polski 
kontrastuje  ze  spokojnym  rytmem  kamienic Krakowa, w  zabawny  sposób  akceptującego 
przedlokacyjne zaszłości, budujące zabawną asymetrię układu. Wykorzystanie naturalnego 
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spadku terenu rynku lwowskiego wywołuje zaskakującą przybysza grę zmiennych perspek
tyw i przenikania się kolejnych wnętrz architektonicznokrajobrazowych, dokonujących się 
wśród znanych z wspomnianych miast rytmów fasad kamienic tworzących pierzeje, akcen
towanych wspaniałą różnorodnością form architektonicznych wież kościołów i cerkwi oraz 
fasad znaczących budowli. Urzekający „klimat architektoniczny” centrów  tych miast wy
nika z faktu, iż istnieje pewnie wspólny element ich konstrukcji który rozwija się od wro
cławskiego porządku,  poprzez wyszukaną  asymetrię Krakowa, do  zaskakującej  płynności 
zmiennych perspektyw Lwowa. Każde z miast w swoich wnętrzach – przestrzeniach publicz
nych ‒ z podobną siłą i gracją oddziałuje na przybysza, pozwalając mu podążać w poszuki
waniu oryginalnych odcieni piękna zmiennego światła, tak różnego od światła barwiącego 
niebo śródziemnomorskich miast, tu wydobywającego w sekwencjach burzowego nastroju 
to zaskakujący detal architektoniczny, rzeźbę to inskrypcję. Te zaś, jak poetyckie metafory, 
przenoszą go w inny wymiar czasoprzestrzeni, pozwalając błądzić w pozornym labiryncie 
uliczek,  utrzymywanym w  logicznym porządku  przez  nić Ariadny,  ów  rysunkowy model 
kompozycji  urbanistycznej  stworzonej  przez  mierniczego,  który  powołał  ducha  miejsca, 
kreując niegdyś miejsce pod jego fizyczny kształt.

5. Wnioski

Wszystkie cztery metropolie, położone w pobliżu Polski i w jej granicach, w korytarzu 
paneuropejskim,  są w  gruncie  rzeczy metropoliami  regionalnymi,  których  oddziaływanie 
ma znaczenie bardziej kulturowe niż gospodarcze. Nie konkurują one między sobą wprost, 
głównie ze względu na dzielące je odległości i granice, a raczej dostrzegalne są próby wy
miany posiadanych dóbr kultury, w postaci organizowanych wystaw tematycznych, festiwali 
czy koncertów. Wzdłuż korytarza paneuropejskiego istnieje w miarę sprawne połączenie dro
gowe i kolejowe, sporadycznie pojawiają się też próby nieregularnych powiązań lotniczych, 
preferowane są jednak kierunki w układzie gwiaździstym – do stolic krajów, co pośrednio 
potwierdza niezbyt silne powiązania międzyregionalne pomiędzy wspomnianymi czterema 
miastami.

Zachodzące w  centrach  tych metropolii  przemiany mają  zróżnicowany  charakter,  nie
mniej  wspólną  ich  cechą  jest  postępujące  zmniejszanie  się  liczby  stałych  mieszkańców, 
na  rzecz  rozwoju działalności biurowej, gastronomicznej, handlowej  i hotelowej – nieste
ty nie generujących przyrostu stałych mieszkańców historycznych centrów miast. Tenden
cje te są silnie widoczne w Krakowie, Wrocławiu i Dreźnie, natomiast słabsze we Lwowie. 
Ze zjawiskiem zamierania funkcji mieszkalnej w centrach wiążą się uciążliwości wynikające 
z polaryzacji sposobów użytkowania centrów. Wspomnieć należy o niekorzystnym w per
spektywie trendzie zamierania codziennego życia w obrębie centrów miast i zmniejszania się 
w nich stopnia bezpieczeństwa.

Postępującemu  procesowi  komercjalizacji  sposobu  użytkowania  zabudowy  śródmieść 
towarzyszy  podnoszenie  jakości  przestrzeni  publicznych,  zwłaszcza  intensywnie  odwie
dzanych przez  turystów. Procesy  rewaloryzacji,  rewitalizacji  i  rekonstrukcji  zniszczonych 
obiektów zabytkowych obserwowane są w każdym z centrów miast, w natężeniu proporcjo
nalnym do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną i zmienności sytuacji gospodarczej. 
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Powstające nowe obiekty uzupełniają istniejące możliwości, poszerzając je o funkcje wyni
kające z zachodzących przemian społecznopolitycznych. Swobodny przepływ osób w gra
nicach Unii Europejskiej zintensyfikował zainteresowanie ofertą turystyczną i spowodował 
zwiększenie zapotrzebowania na usługi około turystyczne we wszystkich czterech miastach. 
Dodatkowo, Kraków  stał  się  jednym  z  bardziej  dynamicznie  rozwijających  się  celów  tu
rystyki pielgrzymkowej. Ten dział jest ważny, ponieważ powoduje wzrost zainteresowania 
przybyszów ofertą kulturalną miasta.
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Ill.  1.  Lviv, Cathedral Square. View of the Boim Family Chapel. Phot. by B. Podhalański
Il.  1.  Lwów. Plac Katedralny. Widok w na kaplicę Boimów. Fot. B. Podhalański

Ill.  2.  Krakow. Main Market Square. winter fair before Christmas. Photo by B. Podhalański
Il.  2.  Kraków. Rynek Główny. Przedświąteczny zimowy kiermasz. Fot. B. Podhalański
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Ill.  3.  Krakow. Main Market Square. View of St. Mary’s Church.. Photo by B. Podhalański
Il.  3.  Kraków. Rynek Główny. Widok na kościół Mariacki. Fot. B. Podhalański

Ill.  4.  Wrocław. The public space of a street. Photo by P. Wojdylak
Il.  4.  Wrocław. Przestrzeń publiczna ulicy. Fot. P. Wojdylak
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Ill.  5.  Dresden. View a fragment of the city centre located near the Elbe river. Photo by B. Podhalański
Il.  5.  Drezno. Widok w kierunku Akademii Sztuk Pięknych. Fot. B. Podhalański

Ill.  6.  Dresden. View in the direction of the Castle Square. Photo by A. Podhalański
Il.  6.  Drezno. Widok w kierunku Placu Zamkowego. Fot. A. Podhalański
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Ill.  7.  Venice. St. Mark’s Square during the Aqua Alta. Photo by B. Podhalański
Il.  7.  Wenecja. Plac św Marka w czasie Aqua alta. Fot. B. Podhalański

Ill.  8.  Venice. The Piazetta underwater. View of the columns of St. Mark and St. Theodore. Photo by 
B. Podhalański

Il.  8.  Wenecja. Piazetta pod wodą. Widok na kolumny św. Marka i św. Teodora. Fot. B. Podhalański
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1. The countryside and the city in two opposing doctrines

‘A model inhabitant of the countryside’ – according to the main criteria of the concept 
of multifunctional  development  of  rural  areas  (MDRA)  –  is  a  person who  has  given  up 
the  farming  profession,  acquired  some  other  professional  qualifications,  built  a  house 
in the countryside and organised himself/herself a nonfarming job in the said countryside. 
The question arises, however, and it has not as yet been given a comprehensive answer either 
in this text or in the numerous existing papers discussing the MDRA concept, namely: why 
this  individual, who has broken up this particular relationship with the countryside that  is 
created by farming the land, has not moved out into the city? Naturally, we are talking about 
a model individual here, because the nonmodel ones – finding themselves in the situation 
described above –  in many cases choose  the city, where  they move or dream of moving. 
Anyway, this is by no means a new trend. Since time immemorial the city has been taking 
in fugitives from the countryside who were smart enough to free themselves from the glebae 
adscripti status. Since the 19th century the constant flow of rural populations migrating into 
cities has gained momentum and continues to develop dynamically, one of its results being 
the  emergence  of  slums  surrounding  and  permeating  into  numerous  world  metropolises 
and smaller cities. The MDRA concept, whose aim  is  to stop  the nonfarming population 
from ebbing away towards the city, has this merit that instead of slums in the city we have 
dispersed  development  in  the  countryside;  moreover,  the  unemployment  plaguing  rural 
areas continues to remain ‘hidden’.

Other numerous merits of the multifunctional development of rural areas were revealed 
already in the 70s of the 20th century1, right upon the publication of the study Polska 2000. 
Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce (Poland 2000. Prognosis for the changes in the 
settlement network in Poland) (1971), as well as upon the publication of a series of conceptual 
variants of the national plan, cocreating the abovementioned prognosis, which, however, 
pictured the future of the countryside as totally different than was envisioned in the MDRA 
doctrine2.

The creators of national plans drawn at the beginning of the 70s of the 20th century with 
the time perspective reaching 1990 had no doubts that their task was to design an adequate 
urban environment in which the masses of people giving up agriculture and moving to other 
sectors  of  the  economy  could  live  and  work.  Unfortunately,  the  postulated  remodelling 
of Poland’s settlement network was too radical as it called for the majority of the population 

1  Kostrowicki  J., Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i plani-
styczne, [in:] Przegląd Geograficzny, Vol. XLVIII, Issue 4, 1976.

2  Professor Malisz cocreated as many as five variants of  the national development concept. These 
were: 1) National Spatial Development Plan up to the year 1990 (R. Grabowiecki, S.M. Zawadzki, 
J. Pińkowski, S. Leszczycki, B. Malisz, J. Kołodziejski, T. Zieliński, A. Pyszkowski et al.) 1971; 
2) concept for a bands & nodes model (B. Malisz) 1971; 3) concept as above (B. Malisz, P. Zaremba) 
1971; 4)  concept  as  above  (S. Leszczycki, B. Malisz) 1971; 5)  concept  as  above  (PAN – Polish 
Academy of Sciences) 1971. See also: Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce [in:] 
Polska 2000. Prognozy rozwoju sieci osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław 
etc. 1971, p. 179 et seq.
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to move into urbanised bands & nodes structures3. The areas in between the intersecting lines 
of  the urbanised development grid were reserved for  the needs of agriculture and forestry 
as well as for recreation. Farmingrelated development – limited to the necessary minimum 
(from  the  viewpoint  of  the  needs  of  the  production  process)  –  was  to  supplement  those 
urbanised bands, yet in order to achieve this, a radical concentration of development would 
have had to be done in at least 70 thousand rural settlement units.4 So even if the agricultural 
and  forested  areas would  have  been  successfully  protected  from  dispersed  settlement,  as 
was postulated in the plans, practical implementation of such unprecedented, controversial 
and  excessively  theoretical  remodelling  of  the  country’s  settlement  system  could  have 
turned out to be a ‘Pyrrhic victory’.

Nevertheless, even before the time limit specified in the plans had been reached, it was 
announced  that  rural  areas development  should be designed  in  compliance with  the  rules 
resulting from the concept of a multifunctional countryside. The idea was fundamentally at 
variance with the one that had been mandatory before, yet almost nobody paid any attention 
to the fact since those previous spatial planning visions had not been implemented in practice 
anyway. In any case, there was no scheduled agenda of any kind referring to rural areas that 
would feature any systematic actions.

Thus the final outcome is that it is not the plans of remodelling the country’s settlement 
network  to make  it  into a grid of bands and nodes but  the MDRA doctrine  that plays  the 
decisive  role  in  concepts  of  spatial  development. Moreover,  it  does  not  only  refer  to  the 
92% of the geodesic area of Poland which is of rural character, but it also affects the ways 
in which urban areas develop,  including metropolises. Paradoxically, all  this  is happening 
as if ‘incidentally’, because in the official document issued by the Ministry and defining the 
principles and objectives of the MDRA policy in Poland, the problems of settlement, spatial 
planning and architecture have been almost entirely disregarded5.

The  spatial  planning  and  architectural  issues  have  been  featured  to  a  certain  degree 
in  two  books  of  special  importance  for  the  problems  of  rural  areas  development: Polska 
wieś 2025. Wizja rozwoju6 and Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wie-

3  This  trend  of  conceptual  studies  focused  on  designing  various models  of  spatial  development  in 
the  national  scale  included  inter  alia  Oskar  Hansen’s  LCS  (linear  continuous  system),  the  band 
settlement model by M. Budzyński, K. Chwalibóg et al., and also,  to a  large extent,  the fantastic 
conceptual sketches by Włodzimierz Gruszczyński.

4   Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce, [in:] Polska 2000. Prognozy rozwoju sieci 
osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław etc., 1971, p. 179 et seq.

5 Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (Common structural policy of 
rural areas and agriculture development) a document approved by the Council of Ministers on the 
13th  July 1999, publication of  the Ministry of Agriculture and Food Economy, Warszawa, 1999. 
On the almost 80 pages of the document presenting the principles of multifunctional development 
of rural areas, the word ‘settlement’ appears only 3 times, the term ‘spatial planning’ has been used 
twice and the word ‘architecture’ does not appear at all. There is no information whatsoever on the 
estimated planning, spatial, landscape or architectural consequences of the propagated concept.

6  Wilkin  J.  (ed.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju,  IRWiR PAN,  Fundusz Współpracy, Warszawa 
2005. The book features two articles related to rural architecture and planning: Raszeja E., W poszu-
kiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i architektury polskiej 
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ku7. The books present the views on the future of the countryside and rural areas expressed 
by  experts  representing  various  scientific fields:  geography  of  settlement,  agriculture  and 
forestry,  economics,  sociology,  ethnology  etc.,  but  also  architecture  and  spatial  planning. 
The majority of the experts were coauthors, consultants or reviewers of the main national 
plans of spatial development, national strategy for rural areas development, the programme 
of rural areas development as well as other important studies. The experts, the great majority 
of whom support the MDRA doctrine, presented in the aforementioned books a particularly 
representative review of arguments speaking for this doctrine.

Unfortunately,  in  spite  of  the many years  that  have passed, we have not  been  able  to 
provide satisfactory answers to many questions related to the spatial planning aspects of the 
practical implementation of the MDRA concept in Polish conditions. 

2. The countryside and the city in a settlement continuum: competitors 
or alternatives?

The  MDRA  concept,  which  is  ascribed  key  importance  for  the  future  of  the  Polish 
countryside,  consists  in:  diversification of rural spaces and economic activity in the 
countryside through developing economic functions other than the farming function. In order 
to leave no doubts as to this postulate, the point has been driven home: multi-functionality 
means creating new jobs in rural areas, the consequence of which is the emergence of new 
sources of income of the inhabitants of the countryside and enhancing the appeal of the 
countryside as a place to work and live8.

Let us put aside for a moment the question of the rationale and consequences of creating 
jobs for nonfarming population in rural areas, because first we need to address the equally 
interesting postulate of enhancing the appeal of the countryside as a place to work and live. 
The Concept of the National Spatial Development 2030 even speaks of the need to increase 
the competitiveness of rural areas as places to work and live (KPZK/CNSD/2013, p. 78)9.

The above postulates sound like a war cry for the countryside to go and compete with the 
city. But what is the sense and what is the real chance of increasing competitiveness of rural 
areas in relation to cities exactly in the field of housing functions and access to the job and 

wsi, p. 191. Kowicki M., Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzenne-
go i architektonicznego, p. 199.

7  Halamska  M.  (ed.),  Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku,  Euroreg, 
Wydawnictwo  Naukowe  SCHOLAR, Warszawa  2011.  The  architectural  and  rural  problems  are 
represented  in  the book by  the  following article: Kowicki M., O wątpliwych i niewątpliwych po-
żytkach z badań naukowych na temat wsi w planowaniu przestrzennym i architekturze, p. 73.

8  Adamowicz M., ZwolińskaLigaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, www.wne.sggw.pl/czasopisma/fdf/PEFIM_nr_51_2009, p. 33.

9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (The Concept of the National Spatial 
Development 2030),  the  government  strategy  (P.  Żuber  –  head  of  the  team),  2010,  which,  after 
consultations, was approved by a resolution of the 13th Dec. 2011 by the Council of Ministers and 
published in Monitor Polski (Official Gazette of the Government of Poland) of the 27th April 2012, 
item 252.
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services market? It looks like questioning the fundamental objectives of the countryside and 
the city, the ones constituting their very essence. The reason for building a city is precisely 
because it enables the above functions to be fulfilled in the optimum way.

A  village  is  a  primeval  spatial  arrangement,  genetically  determined  by  agricultural 
functions10. A village which has been able to preserve the essential features of the primeval 
arrangement  possesses  a  capital  which,  as  may  be  seen  from  many  examples,  is  best 
invested  in  development  of  organic  (or  integrated)  farming  and,  apart  from  the  above, 
of  services  related  to healthcare  and wellbeing,  specific  residential  and  social  as well  as 
ecological  and  cultural  functions. The  postulate  to make the countryside the same as the 
city, and this is the catchy slogan that would summarise the fundamental guidelines of the 
MDRA concept,  is understood as  the process of civilising  the countryside by depriving  it 
of rural attributes and bestowing urban attributes upon it. Such process will transform the 
countryside  into  a  hybrid  called  urbanised  countryside,  i.e.  a  transient  entity  between  an 
unfulfilled city and degraded countryside, devoid of both the harmonious relations with its 
natural  landscape  environment  and  the  social  life  values. Most  frequently,  it  also means 
losing the aforementioned capital.

There is another aspect of  these controversial calls for competition, which should also 
be noticed: the way of looking at the role of the city and the countryside proposed here is 
a negation of what may be particularly valuable and desirable  in  the common ruralurban 
settlement continuum, i.e. complementarity and harmonious cooperation of the countryside 
and the city.

The village and the city as the two extremes of the settlement continuum have different 
features  and  values,  characteristic  of  each  of  them. True,  there  are  examples  of  housing 
environments  where  one  can  enjoy  both  the  merits  of  the  countryside  (being  close  to 
nature) and of  the city  (easy access  to  services, work as well  as  forums of diverse  social 
activity).  Probably  the  most  often  quoted  historic  example  of  this  kind  of  concept  is 
Howard’s postulate – presented with the use of the famous ‘three magnets’ – of combining 
the beauty and pleasures of countryside lifestyle with the conveniences and advantages of 
urban lifestyle. The contemporary attempts at practical implementation of this concept have 
produced  the  increasingly more numerous  ‘urban villages’,  including  the  famous ‘castles’ 
of Haverleij, Poundbury etc. However,  they are results of  thoroughly thoughtout detailed 
designs, and not just a generally formulated doctrine. The success of such projects depends 
on  the designers’ ability  to correctly  recognise and define  the attributes of  ‘the  rural’  and 
‘the  urban’  as  well  as  the  aptitude  for  the  planning  and  architectural  synthesis  of  these 
features into one design idea.

Apart  from  ‘urban  villages’  the  settlement  continuum must  also  save  some  space  for 
‘real villages’ and ‘real city’, i.e. settlement units in which the ‘rural’ and ‘urban’ features 
would appear in their essential and dominant form11. It does not mean competition between 

10 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966, p. 51, table 1.
11 A  particularly  vigorous  research  and  design  activity  related  to  the  characteristics  of  individual 
sequences  comprising  the  socalled Transect,  i.e.  a  settlement  continuum having on one  side  the 
sequences of  open  landscapes  (cultural  and natural)  and big  city  centres  on  the opposite  side,  is 
carried out by CATS, i.e. the Centre for Applied Transect Studies.
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these settlement units, but expanding the offer from which people may select the adequate 
place to live: in the city or in the countryside. The ‘rural’ or ‘urban’ attributes do not refer, 
naturally,  to  the  functional  and  technological  standards, which  in  a  given  aspect must  be 
identical in both housing environments.

So, what  seems  particularly  desirable  is  not  the  competition  between  the  countryside 
and  the  city,  but  fostering  the  alternative  character  of  the  former  and  skilful  exploration 
of the specific features of both environments, of their genetic differences. The countryside 
of the future should be perceived and treated in planning concepts as a fullvalue settlement 
alternative of the city, and not its antithesis12.

3. Deglomeration of jobs and accommodation as a social action

In many rural regions – more attractive than others or easily accessible from the nearby 
cities – we may observe a process of inflow of nonfarming populations who necessarily want 
to live amidst rural landscapes. This trend, labelled rurbanisation, appeared in the countries 
of Western Europe and was described in the professional literature a fairly long time ago13. 
For  some  time  now  we  have  been  able  to  observe  it  in  Poland  as  well.  Rurbanisation 
is animated by people who live in the countryside, but have all their affairs located in the 
city: work, school, entertainment, friends, shopping, doctors etc. They are new inhabitants 
of  the countryside performing nonfarming  jobs, but  in  fact  the MDRA doctrine does not 
refer to them. It is addressed to people who have always been living in the countryside, used 
to work the land once, but now not anymore, and who are being encouraged to stay in the 
country although they have acquired nonfarming professional qualifications.

What  kind  of  new  jobs  are  to  be  created  in  the  countryside  in  order  to  provide 
employment for the nonfarming population remaining there? How would implementation 
of this postulate affect the harmonisation of the components of the urbanrural continuum?

Some  authors  have  developed  lists  of  nonfarming  areas  of  economic  activities  that 
could be carried out in the countryside14. It is not a large repertoire. Additionally, almost all 

12 Kowicki  M.,  Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta,  Monograph  222,  Series 
Architecture, CUT Press, Kraków 1997.

13 Merlin P., Choay F., Dictionaire de l’Urbanisme et de l’Amènagement,  Presses Universitaires  de 
France, Paris 1988.

14 Okuniewski J., Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, [in:] Research Bulletin, H. Kołłątaj University 
of Agriculture w Krakow, Scientific Session 295, Vol. 43 Kraków 1995, p. 13. The author enumerates: 
‒ agricultural produce processing, sorting, packaging, storage, purchase of produce, wholesale and 
retail, transport of food produce into cities, ‒ industry and crafts: knitting and clothes manufacture, 
fur  and  leather  products  manufacture,  smallscale  metal  industry,  car,  tractors  and  agricultural 
machines  repair  services,  electric  and  electronic  installation  and  repair,  ‒  services  related  to 
healthcare and wellbeing: recreation, sport, tourism, spa treatment, gastronomy and group holiday 
organisation  (for children,  families and seniors), ‒  residential and social  functions,  city dwellers’ 
settlement in the countryside, ‒ ecological and cultural functions: natural environment conservation 
and maintenance of ecosystems’ ability to selfregenerate, rural  landscape care,  its protection and 
preservation of the heritage of rural culture and tradition.
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of the specified types of activity and jobs would, frankly speaking, have better conditions 
in a city or a town than in the country. It would be true even in the case of such functions as 
special group holiday organisation (children, families, seniors). A lot of clients would have 
appreciate  the merits of a welldesigned holiday centre situated near a smalltown market 
square, e.g. in Piwniczna or Lipnica Murowana, although others would have surely chosen 
a secluded location in one of the neighbouring villages or hamlets. It is a question of taste 
then, not of doctrine, so it would not be reasonable to presume that this other, more ‘rural’, 
location guarantees, as if by definition, investment success in this case. On the other hand, 
there are a  lot of  jobs  the  location of which  in  rural areas would simply be economically 
infeasible, and also a lot of jobs which are inaccessible for the majority of rural population, 
e.g.  because  of  high  specific  requirements  regarding  professional  qualifications  that must 
be  fulfilled by potential employees. Nonagriculture  related  job market  in  rural areas will 
naturally be more limited than the job market in the city.

The concept of locating nonfarming jobs in rural areas has a lot in common with social 
intervention  of  temporary,  emergency  and  opportunistic  character.  It  has  been  explained 
almost without any ‘beating about the bush’ in the strategic plan of rural areas development 
in Poland: “(…) a priority is to ensure employment and income through developing the non 
farming types of activities. Low income resulting from insufficient use of the work potential 
of  rural  families  is a  fundamental socioeconomical problem. Agriculture will continue  to 
absorb less and less workforce, and the strategic vision presumes preservation of the rural 
areas vitality. As a result, the burden of providing employment for rural workforce should 
be shifted to nonfarming activities. From this point of view, it is particularly important to 
ensure comprehensive support for the process of nonfarming job creation in rural areas and 
for facilitating employment in local urban settlements for people from the countryside”15.

The  social  rationale  of  this  postulate  could  be  understood,  although  the  effectiveness 
of the proposed solution remains dubious. In the perspective of the urbanrural continuum, 
the negative side of the job deglomeration idea manifests itself more clearly in the spatial 
planning categories. It can be seen that this trend runs contrary to the nature of job market, 
which tends to concentrate spatially in the city and consolidate there in terms of technology 
and  organisation.  Spatial  dispersion  of  means  of  production  does  not  in  principle  serve 
production  cooperation,  rational  use  of  external  infrastructure  by  businesses  or  investing 
into technological development. It also entails impairing the development of cities, as their 
economic bloodstreams are going to lose some of their natural supply of various manufacturing 
initiatives because, for doctrinal reasons, they will be directed into rural areas, where, as has 
been mentioned, the conditions for operation may prove far from perfect. The fundamental 
‘advantage’ of rural areas is what usually characterises any colonised areas: easily accessible 
cheap labour. Location of an employing establishment in the countryside is not automatically 
an impulse for economic growth. Sometimes, the opposite may be true.

Some years  ago  a new employing  establishment was  erected  in  a  village  in  the north 
of  the  Małopolska  region  (voivodeship)  which  gave  jobs  to  quite  a  large  number  of 

15 Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013 (National Strategic 
Plan for Rural Areas Development for years 2007–2013)  Ministry  of  Agriculture  and  Rural 
Development, Warszawa, November 2009, p. 44.
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inhabitants  of  this  village  and  its  neighbourhood,  thus  fulfilling  the  primary  requirement 
of  multifunctional  development  of  rural  areas.  The  fulfilment  of  the  next  requirement, 
i.e. increasing the appeal of the countryside as a place to live, did not go equally well, though. 
The establishment dealt with carcass utilisation and emitted such foul smelling fumes into 
the village air that it was not only the most delicate inhabitants that happened to faint because 
of them. Nevertheless, nobody protested too vigorously, because the potential closing down 
of the plant would entail the disappearance of the jobs. Everybody in the village understood 
that their consent to breathe in the stinking fumes was a condition of the unwritten agreement: 
the plant reduces costs by not installing filters and in return the village inhabitants keep their 
jobs.

The problem described above is not entirely of socioeconomic character. It  is a badly 
solved, or rather not solved at all, spatial planning problem, the reason of which and a derivative 
at the same time is the bad socioeconomic situation of the village inhabitants. Refraining 
from investigating the mystery why the impact zone of an industrial plant constituting a real, 
and not  solely potential,  nuisance was overlapping with  the village housing development 
zone, we have to notice that location of the plant near the village and far away from other 
competitive  sources  of  nonfarming  jobs  put  the  inhabitants  in  a  nowayout  situation  as 
they were  bound  to  the  production  plant with  considerable  stronger  bonds  than  the  ones 
resulting from the official job contracts. Obviously, if the same people had the opportunity 
to move into the county (powiat) town, they would gain access to a larger job market and 
thus more options to choose from and greater independence.

4. The city ‘moderately-accessible’ from the areas of dispersed rural settlement

The MDRA  doctrine  provides  for  an  improvement  in  the  access  of  rural  populations 
to job and services markets located in the neighbouring towns or more distant bigger cities. 
It requires  investments into the network of roads and public  transportation connecting the 
rural  areas with  the urban centres. Because of  the  spatial dispersion of  rural population’s 
abodes, farming or nonfarming alike, their access to job and services markets and in particular 
to the educational and cultural institutions as well as to healthcare will generally always be 
poorer  than it  is possible  in  the case of urban populations. These access barriers resulting 
from the aforementioned specific character of rural settlement contribute significantly to the 
permanently growing disparity between the countryside and the city, which is now one of 
the highest of all the EU countries16.

In many  villages,  e.g.  in Małopolska,  the  dominance  of  nonfarming  population  over 
farmers is becoming overwhelming. It means that constant travelling between the countryside 
and the city is the reality of an unheardof before number of people. What we know about this 
phenomenon is that it occurs on a massive scale and is still growing, but we do not know what 

16 The disparity is determined e.g. by comparing the NGP per inhabitant in rural and urban areas in 
Poland. Biegański L., Polska. Przegląd terytorialny, [in:] W poszukiwaniu dobrych kierunków. Ma-
teriały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008‒2033, 
Ministry of Regional Development, Warszawa 2009, p. 84 et seq.
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are the social and economic costs of these hardships of travels the nonfarming population 
make  daily  from  their  abodes  dispersed  in  rural  areas  to  work  or  school.  Development 
dispersion is the reason why a significant part of rural children in Poland from their early 
school years have to cover distances between home and school that are considerably larger 
than the ones specified in accessibility standards in European countries.

School  children  living  in one of  the  typical hamlets  in  the Ochotnica area –  scattered 
over the mountains – spend 2 hours every day travelling to and from school. First they walk 
down for half an hour to the stop from which they are collected by a school bus (in fact – 
it is a minibus rented from one of the neighbours). Then a 20minute drive to school, the way 
back on the school bus – another 20 minutes. The walk up home – 45 minutes to over an hour 
(depending on weather conditions). If a child stays longer at school to participate in some 
extracurricular classes, the whole distance between school and home has to be covered on 
foot, which takes no less than 1.5 hour one way (the school bus service is available only for 
the mandatory morning classes). In this situation participating in extracurricular language 
courses, sports classes, school theatre etc. requires exceptional determination which cannot 
be expected from every child. So, a lot of children do not participate in any development 
promoting classes apart from the mandatory ones.

“The conditions of  school education  in  rural  areas are  significantly poorer  than  in  the 
city; moreover, the average teaching quality is as a rule lower in the countryside. A number 
of barriers contribute to the less favourable educational opportunities of rural children, and 
they are related to the functioning of the system of education in the countryside, e.g. limited 
access to kindergartens, poorer offer of postgymnasium educational institutions as well as 
the economic situation of rural families. The choice of a postgymnasium secondary school 
is determined by what schools are situated in the nearest vicinity, what are the transportation 
options or whether the school offers a boarding option and finally what are the cost of travel 
or living outside home” (National Strategic Plan of Rural Areas Development, p. 20).

The  improvement of accessibility of cities  from rural areas – postulated  in ED CNSD 
203317 and in CNSD 203018 – is, naturally, absolutely justified and recommended in relation 
to the farming population, who – whether they like it or not – have to live in the country. 

17 The expert concept of the national plan (ED CNSD 2033) postulates financial support for development 
and maintenance of passenger transportation: cities – rural areas. ED CNSD 2033, Expert Draft 
of the Concept for the National Spatial Development until year 2033  (P. Korcelli),  2008,  p.  137 
et seq.

18 CNSD 2030, Concept for the National Spatial Development 2030, the government strategy (P. Żuber 
– head of the team), 2010, which after consultations was approved by resolution no 239 of the 13th 
Dec.  2011  by  the Council  of Ministers  and  published  in Monitor  Polski  (Official Gazette  of  the 
Government of Poland) of the 27th April 2012, item 252. The official national plan (CNSD 2030) 
defines an identical objective: “ensuring standards of access time to primary schools and healthcare 
centres  equal  to  average  values  in  the  countries  of  the  European Union which  are  characterised 
by population density and natural conditions similar  to  the ones existing  in Poland. Accessibility 
criteria have been precisely specified in the plan and are as follows: the aim is to ensure the standards 
of  30minute  access of  rural  areas  inhabitants  to powiat  towns  and 60minute  access  to  regional 
centres”, p. 84; on page 101 of the same document, the postulate is for an even better accessibility 
standard: 20 minutes.
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Farming  families  should  have  as  convenient  access  to  urban  service  ‘blessings’  as  it  is 
only possible  in  the conditions of, hopefully, planned  rational  spatial dispersion of  future 
farms.  Because,  for  technological  reasons,  they  have  to  be  situated  in  relative  isolation. 
But  construction  and  maintenance  of  the  increasingly  more  extensive  road  network  for 
servicing the increasingly more dispersed development inhabited by nonfarming population 
is like attempting to square the circle. It becomes an impossible financial burden for local 
rural  selfgovernments.  It  is  clearly  visible  that many  communes  have  reached  the  limits 
as regards the improvement of access to urban centres. It will not get any better, given the 
present  state  of  development  dispersion. And yet,  if we  look  from a  general  perspective, 
the conditions that have been achieved in rural areas in Poland are still significantly worse 
than in the majority of EU countries.

One of  the  premises  of  the MDRA doctrine  is  that  one  of  the  arguments  to  convince 
the nonfarming population to stay in the countryside would be the improvement of access 
to cities from rural areas. However, the doctrine authors have not asked the question (and so 
they have not given an answer, either) why this part of the rural population who do not work 
in agriculture should continue to live in the countryside since all the important services, apart 
from the most basic ones, as well as the job market offering them chances of employment 
are located in the city?

5. The countryside and the town in the situation of the planning system inefficiency

The MDRA doctrine raises doubts if it  is evaluated from the perspective of the urban
rural continuum design principles. It runs contrary to the principle of settlement continuum 
sequencing so vividly presented by Duany in his Transect model19, in which both the rural 
area  and  the  town  have  their  defined  places  and  morphological  characteristics.  It  also 
runs contrary to the principle that the forms of settlement arrangement (spatial patterns of 
settlement arrangement) depend on the degree of job concentration20. Introducing different 
types  of  jobs  (based  on  industry  and  services)  into  the  space  of  primeval  settlement 
arrangement  of  a  village  (based  on  agriculture)  should  be  accompanied  by  adjusting  the 
settlement spatial pattern to these changes. In fact nothing of the kind is happening, and that 
is because of the weak system of spatial planning and low creativity of the proposed plans. 
E.g. how many villages in Poland have a zone for industry and crafts marked out in their local 
spatial development plan?

Both the appearance of new jobs in rural areas and the places where they are located are 
now a question of  chance,  an unpredictable process  composed of  innumerable  individual 
initiatives, very often cunningly circumventing the spatial planning restrictions or standards. 
And although the complexity of rural settlement arrangements grows because of the above 
process, yet they still mechanically repeat the pattern of the now outdated simple primeval 
model: a village stretched along the road or scattered amid the fields. This is the only model 

19 A. Duany collaborated with L. Krier on  the design of  the  town of Poundbury, which has already 
been mentioned in this text.

20 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966, p. 47 et seq.
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that  has  been  internalised  by  the majority  of  our  society  and  corresponds  to  their  image 
of a village.

Creating  a  town,  i.e.  a  settlement  arrangement  of  a  higher  organisational  form, more 
adequate in the situation described above and able to put some functional and spatial order 
into the distribution of jobs, perhaps even able to trigger the effect of synergy, goes beyond 
the limits of mass imagination and in extreme cases is considered in Poland a solution that 
is revolutionary, drastic and inadequate for places inhabited and managed by man21. The 
absurdity of this opinion is obvious for anyone who knows something about the cities and 
towns built  in Poland for centuries, and not infrequently financed by private sponsors, for 
nonfarming populations in cruda radice (‘on the raw root’) amid fields. Such was the case 
of e.g. 18thcentury Frampol. I have invoked Frampol due to the facility of making a certain 
comparison. The town occupies an area in the shape of a square with the side 500 metres 
long, i.e. its area equals to approx. 25 hectares. If a new town was to be built on an identical 
area in the ‘lowdense’ development system and we assumed the population density of 100–
120 inhabitants/ha, its population would range from 2500 to 3000 residents. For comparison 
– the whole population of  the Lubomierz commune in the Gorce region, dispersed on the 
area of over 13,000 ha, amounts to approx. 6,000 inhabitants, so theoretically it could be 
accommodated in two pretty towns occupying jointly less than 0.5% of the commune area.

Rural populations now invest their funds into building detached houses on the land that 
belongs  to  them,  thus excluding it  from agricultural use. There are not systemic solutions 
which would encourage rural populations, particularly the nonfarming parts, to invest their 
funds  into building housing estates  in commune  towns or bigger cities. As may be  learnt 
from the experience of other countries, it would be beneficial both for the rural areas freed 
from excessive development and for the urban centres. Yet, as has already been mentioned, 
strategic plans or spatial development plans of any level do not offer any stimuli directing 
people towards these solutions. It is so, even if the said plans appreciate the role of cities for 
the development of rural areas. Such is the case of the already discussed strategic national 
plan that postulates increasing the competitiveness of the countryside as the place for non
farming population to live and work. All of a sudden, as if to contradict its own postulate, 
it talks (quite rightly) of the relation between the city and the countryside in the categories 
of settlement continuum: “(…) a special role in the processes of rural areas development is 
played by urban centres – as  the primary places  in which rural population may find  jobs, 
increase their level of education or skills and satisfy the needs related to healthcare or cultural 
aspirations. It is of particular importance in this context to support the development of such 

21 Czarnecki A., O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego, [in:] M. Halamska (scientific 
ed.),  Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku,  Wydawnictwo  Naukowe 
Scholar, Warszawa, 2011, p. 93. According to the author, “Kowicki suggests taking up controversial 
actions. The suggested ‘shift’ of the nonfarming population from rural areas to cities seems to be 
an extreme solution. The concept of multifunctional development allows achieving goals without 
turning to revolutionary and drastic solutions which are usually inadequate for places inhabited and 
managed by man”. Czarnecki speaks of  the design concept which does not provide  for  ‘shifting’ 
anybody  from one  place  to  another,  but  for  creation  of  a  network  of  small  towns  –  settlements, 
sufficiently attractive to be an alternative (by no means obligatory, but voluntary) for the housing 
development dispersed in rural areas.
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functions performed by small  towns and selected commune centres  (…)”22. Nevertheless, 
the conclusions stemming from the strategic plan do not find any application in the concept 
of national spatial development, where we find a rather categorical statement that “(…) until 
2033 there are no plans for the direct involvement of the State in the rural policy by locating 
new towns or connecting great progrowth investments with public policy supporting urban 
development”23.

Multifunctional development of rural areas requires a strong, effective planning system; 
otherwise, individual economic initiatives springing at random on private building plots are 
capable of turning the hitherto peaceful countryside into an area of conflict and distress.

Let  us  have  a  look  at  an  average  village  in  the Małopolska  region  –  for  a  long  time 
overpopulated,  spatially dispersed  and … not  infrequently multifunctional  for  centuries24. 
The characteristic spatial chaos has many reasons, but one of them is this ‘traditional’ multi
functionality, spontaneously implemented in the situation of weak planning regime, unable 
to  guarantee  preservation  of  functional  and  spatial  order.  In  the  past, when  the  standards 
of  living  in  the  countryside  were  very  low,  inconveniences  resulting  from  collisions  of 
functions were accepted. Nowadays the multifunctional development of rural areas multiplies 
and augments conflict situations since there is no guarantee that next to an agritourism farm 
– for example – a concrete mixing plant or a disco bar will not be built one of these days. 
Diverse big and small functional collisions are plaguing inhabitants of present villages.

The problem is the impossibility to reconcile the multifunctional development principles, 
based on the spontaneous character of economic initiatives, with the necessity of observing 
the spatial planning restrictions, which find it very difficult ‘to harness’ this spontaneity. It is 
enough to see what places, such as Murzasichle, Biały Dunajec, Bystra Podhalańska, Zawoja, 
the areas around Rabka or Wieliczka and hundreds of other villages in Małopolska, look like 
now. The benefits of multifunctional development have cost these places unconstrained sale 
of the important assets of the countryside: land, clean nature, landscape beauty … At some 
places,  there  are  only meagre  remnants  of  these  past  riches  left.  It  is  difficult  to  analyse 
development opportunities of a settlement arrangement which  ignores  the aforementioned 
restrictions, it is equally difficult to determine its growth dynamics and thresholds or future 
transformations.

And finally, a particularly painful  thing: “(…) spatial planning  is becoming subject  to 
speculation by  the private  sector  corrupting officials  and political parties.  If  the  revenues 
of a commune, county (powiat) and voivodeship selfgovernment were related to a clearly 
defined  share  in  the  property  value  tax,  the  selfgovernments would  be  vitally  interested 
in creation of spatial development plans and supporting advantageous spatial development. 
Moreover, active interventions in the real property market, i.e. purchase, sale, reparcelling, 
investing  into  building  plots  etc.  would  be  the  primary  occupation  of  selfgovernment 
authorities, similarly to the countries of highly developed market economies, which have the 
ad valorem tax. Now the selfgovernment authorities treat this obligation as an unpleasant 

22 National Strategic Plan…, op. cit., p. 45.
23 ED CNSD 2033, p. 63.
24 Kowicki M., Patologie/Wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle 

tendencji krajowych i europejskich. CUT Press, Kraków 2010, p. 65.
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and costly necessity. In effect, the situation encourages drastic violations of spatial order by 
individual  decisions  of  investors  seeking  shortterm  economic  gain.  Lack  of  lawmaking 
precision makes the functions of the plans and the aims they are to serve unclear”25.

6. Conclusions

There are a lot of important yet unresolved controversies related to the MDRA concept 
viewed  from  the  spatial planning and architectural perspective.  Its  implementation would 
be possible only in a perfect planning system. The spatial planning system functioning now 
is  far  from  perfect,  and  the  aforementioned  controversies  have  remained  unresolved  for 
14 years now, as it was 14 years ago when the official interpretation of the adopted policy 
of rural areas and agriculture development was announced. It is easy to verify by just looking 
at the aims of this policy formulated at that time.

Declared aim Controversies
improvement of  living and working conditions 
for families dwelling in the countryside

Would  it  not  be  better  to  create  favourable 
conditions  for nonfarming population  to move 
into  the  city  rather  than  improve  their  living 
and  working  conditions  in  the  countryside? 
Naturally,  it  is  necessary  to  improve  the  living 
and working conditions of families earning their 
living  from  agriculture,  but  it  does  not  require 
multifunctional development of rural areas. 

improvement  of  the  living  standard  of  rural 
families  so  that  it  is  equal  to  the  urban 
population’s living standard

As  above.  It  could  only  be  added  that  in 
many  cases  providing  a  living  standard  in  the 
countryside  that  would  be  equal  to  the  one  in 
‘urban’ areas is simply impossible (e.g. because 
of  the  spatial  dispersion  of  rural  development) 
or considerably more expensive than it would be 
in the city. 

increasing job finding opportunities It  seems  that  the  opposite  is  in  fact  true  –  job 
finding  opportunities  are  greater  when  jobs 
are  spatially  concentrated,  e.g.  in  an  easily 
accessible  town  or  city,  than  when  they  are 
spatially dispersed in rural areas. 

increasing the diversity of the job market As above. 

–  What are the motivations of people who have given up farming to stay in the countryside?
–  How many of them would like to move to the city if they had such opportunity?

It  is hard  to find any data  related  to  the above questions  in planning concepts and 
studies. Nevertheless,  the  fact  itself  that  the  doctrine  of  the multifunctionality  of  the 

25 Markowski T., Ład przestrzenny jako warunek rozwoju i praktyka planistyczna, [in:] W poszukiwaniu 
dobrych kierunków...., op. cit., p. 33 et seq.
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countryside is trying to find ways to stop migration from the countryside to the city proves 
the existence of  this natural demographic trend.

–  How  big  would  be  the  migration  from  the  countryside  to  the  city  if  there  were  any 
systemic economic and organisational measures supporting this trend?

The postulate of stopping the flow of nonfarming population out of the countryside is 
sometimes substantiated by very opportunistic arguments: Agriculture is going to demand 
less and less workforce due to the continuous technological progress and concentration 
processes. It means that the future countryside with the dominant agricultural function 
would be an area of very low population density, which would  lead  to  inefficient use 
of the infrastructure and low appeal of the countryside as a place to live, particularly 
for young people26. We should ask a question here, though: is the infrastructure for the 
use of people or people exist  so  that  the  infrastructure could be efficiently used? And 
how is the argument quoted above to be reconciled with the costs of building, use and 
maintenance of excessively expanded  infrastructure providing service  to  the dispersed 
development,  characteristic  of  many  villages  in  Małopolska?  Indeed,  the  flow  of 
population out of those villages would be a blessing since it would enable rationalisation 
of  the  settlement  arrangement  geometry,  including  the  setup  and  the  length  of  the 
infrastructure networks. 

–  One of  the key problems, which  is  consumption of  farming  and  forested  land  for  the 
needs of  the dispersed development,  has not been hitherto  addressed by any effective 
systemic measure of spatial planning character. Excessive takeup of land resources for 
development purposes continues  to be  relatively easy since  there  is  still no settlement 
concept  for nonfarming  rural  population, who are  constantly growing  in number  and 
form the majority of inhabitants in many villages.

–  Implementation  of  the  MDRA  concept  in  the  conditions  of  weak  planning  system 
will only further  increase the spatial chaos in  the country. “The contemporary concept 
of national spatial structure development is of nondynamic and conservative character. 
It is more a diagnosis of the present state than a vision of development. A diagnosis is as 
a rule the basis for very moderate suggestions for the future. Rural areas, which constitute 
more than 80% of the country, are not paid much attention, which is focused primarily 
on the metropolitan areas”27.

–  The MDRA concept is not suitable for implementation in the area of the whole country, 
since the regional differences preclude it. The conditions in the depopulating rural areas 
of  eastern  Poland  are  completely  different  from  e.g.  the  areas  in Małopolska  region, 
where  the  problem  is  the  excess  of  nonfarming  population  living  in  the  countryside. 

26 Rosner A., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej 
wsi, [in:] Ekspertyzy dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2000‒2033,  vol.  I, 
Ministry of Regional Development, Warszawa 2008, p. 448. The problem is viewed in a different 
way by the authors of the ED CNSD 2033, in which they postulate supporting migration of young 
people to Polish metropolitan areas. Op. cit., ED CNSD 2033, p. 105.

27 Bański J., Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym, [in:] W poszukiwaniu dobrych kierunków. 
Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008‒2033, Ministry of Regional Development, Warszawa 2009, p. 108.
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The problem  in Małopolska  is  not  the multifunctionality  of  rural  areas,  because  it  is 
already  there,  sometimes  has  been  there  for  centuries,  and  at  present manifests  itself 
in the plague of dispersed housing development built for the nonfarming populations. 
The  problem  in Małopolska  is  how  to  ‘draw’  the  nonfarming  population  away  from 
rural areas. Where to? To the already existing towns and cities, which create a fairly dense 
grid in Małopolska, but also, if need be, to towns established from scratch, in cruda radice. 
So the investment activity in Małopolska should be directed elsewhere than it is suggested 
in the MDRA doctrine. The said activity should focus on creating housing estates – in the 
existing or planned towns and cities – for nonfarming populations, at present remaining 
in the countryside and deprived of any housing alternative other than building a detached 
house on their own land. Countryside inhabitants, owners of arable land which they no 
longer  farm,  should  be  offered  an  option  of  exchanging  this  land  for  shares  in  urban 
housing estates that would be constructed. Building of townssettlements for nonfarming 
population would create a better perspective for rural areas development than the MDRA 
concept. Liberating  rural areas  from excessive development,  it would enable a  revival 
of agriculture. Agriculture should, naturally, have the highest priority in such areas, so 
that – following good patterns – it would be able to combine the utility function of food 
production with creation of landscape beauty.
The author has expressed his views on towns for the nonfarming population and their 

significance for the future of the countryside in greater detail elsewhere,28 so in order to sum 
up –  just  three  selected  assets  of  the  suggested design proposal, which  are  relevant  from 
the point of view of the issues discussed in this text:
–  effective curbing of the process of further development dispersion in rural areas,
–  the possibility of designing rural areas liberated from excessive dispersed development 

according to the pattern initiated in the area of Poland by General Chłapowski of Turwia, 
subsequently developed into the idea of “a village in a park landscape” in the theoretical 
works  carried  out  since  the  beginning  of  the  Kraków  school  of  architecture  by  its 
Professors,

–  the  possibility  of  reducing  unemployment  in  rural  areas  by  creation  of  jobs  in  the 
construction projects related to building towns for the nonfarming rural population.

28 These are inter alia the papers quoted in this text: Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa..., 
op. cit., Kowicki M., Patologie/Wyzwania..., op. cit., and several other studies.
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1. Wieś i miasto w dwóch sprzecznych doktrynach

„Modelowy mieszkaniec wsi” według głównych kryteriów idei wielofunkcyjnego roz
woju obszarów wiejskich (WROW) to człowiek, który porzucił zawód rolnika, nabył inne 
kwalifikacje zawodowe, wybudował  sobie na wsi dom  i  także na wsi zorganizował  sobie 
pozarolnicze miejsce pracy. Pytanie, na które nie ma pełnej odpowiedzi ani w niniejszych 
uwagach ani w licznych opracowaniach dotyczących idei WROW brzmi: dlaczego ów osob
nik, który zerwał tę szczególną relację z wsią, jaką daje wykonywanie zawodu rolnika, nie 
wyprowadził się w takim razie do miasta? Oczywiście mówimy o osobniku modelowym, bo
wiem ci niemodelowi znalazłszy się w opisanej sytuacji, w bardzo wielu przypadkach wy
bierają miasto, gdzie się przenoszą lub marzą o tym, aby tam zamieszkać. Nie jest to zresztą 
jakiś nowy trend. Od zarania dziejów miasto przygarniało tych uciekinierów ze wsi, którzy 
mieli wystarczająco dużo sprytu, aby uwolnić się od statusu glebae adscripti. Od XIX wie
ku proces zasilania miast przez migrującą do nich ludność wiejską nabrał dynamiki i trwa 
nadal, owocując także w postaci slumsów oplatających i przenikających wiele światowych 
metropolii  i mniejszych miast. Koncepcja WROW, której celem jest hamowanie odpływu 
ludności nierolniczej do miast ma tę zasługę, że zamiast slumsów w mieście mamy rozpro
szoną zabudowę na wsi, a  także sprawia, że bezrobocie  istniejące na obszarach wiejskich 
pozostaje „ukryte”.

O innych, licznych zaletach wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich można było 
dowiedzieć się już w latach 70. XX wieku1, tuż po ogłoszeniu opracowania pt.: Polska 2000. 
Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce  (1971) oraz po opublikowaniu serii wariantów 
koncepcji  planu  krajowego,  współtworzących  ową  wizję,  zgoła  odmiennie  niż  doktryna 
WROW szkicujących wizję przyszłość wsi2.

Twórcy  planów  krajowych  tworzonych  na  początku  lat  siedemdziesiątych  XX wieku 
z perspektywą do roku 1990 nie mieli wątpliwości, że  ich zadaniem jest zaprojektowanie 
w środowisku miejskim stosownego miejsca do życia i pracy dla mas ludzi odchodzących 
z rolnictwa do innych zawodów w innych sektorach gospodarki. Postulowano niestety zbyt 
radykalne przemodelowanie systemu osadniczego Polski w taki sposób, aby większa część 
populacji  mogła  zamieszkać  w  ramach  zurbanizowanych  struktur  pasmowowęzłowych3. 

1  Kostrowicki  J., Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i plani-
styczne, [w:] Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, Z. 4, 1976.

2  Współtwórcą aż pięciu wariantów koncepcji zagospodarowania kraju był profesor B. Malisz. Oto 
one:  (1)  Plan  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  do  rok  1990  (R.  Grabowiecki,  S.M.  Za
wadzki, J. Pińkowski, S. Leszczycki, B. Malisz, J. Kołodziejski, T. Zieliński, A. Pyszkowski i in.) 
1971, (2) koncepcja układu węzłowopasmowego (B. Malisz), 1971, (3) koncepcja jw. (B. Malisz, 
P. Zaremba), 1971, (4) koncepcja  jw. (S. Leszczycki, B. Malisz), 1971, (5) koncepcja  jw. (PAN), 
1971. Patrz także: Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce, [w:] Polska 2000. Progno-
zy rozwoju sieci osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒
Gdańsk, 1971, s. 179 i dalsze.

3  Do tego nurtu rozważań projektowych o systemach zagospodarowania przestrzennego kraju zaliczyć 
trzeba m.in. koncepcję LSC (linearnego systemu ciągłego) Oskara Hansena, koncepcję pasmowego 
układu osadniczego M. Budzyńskiego i K. Chwaliboga z zespołem, a także, w dużej mierze, fan
tastyczne szkice koncepcyjne Włodzimierza Gruszczyńskiego.
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Obszary w „oczkach”  rusztu zurbanizowanej zabudowy  rezerwowano dla gospodarki  rol
noleśnej  i  rekreacji. Ograniczona  do  niezbędnego minimum  (z  punktu widzenia  potrzeb 
produkcyjnych)  zabudowa  związana  z  rolnictwem  miała  uzupełniać  owe  zurbanizowane 
pasma, jednak należałoby wówczas przeprowadzić radykalną koncentrację zabudowy w co 
najmniej 70 tysiącach wiejskich jednostek osadniczych4. Jeśli więc nawet udałoby się zreali
zować proponowaną w planach ochronę obszarów rolnoleśnych przed rozproszonym osad
nictwem, to jednak zastosowanie tak niebywale radykalnej, kontrowersyjnej, nazbyt teore
tycznej propozycji przebudowy systemu osadniczego kraju, mogłoby się okazać sukcesem 
„pyrrusowym”.

Jednak  jeszcze  przed  osiągnięciem  wyznaczonego  w  planach  horyzontu  czasowego 
ogłoszono, że zagospodarowanie obszarów wiejskich należy kształtować wedle zasad wy
nikających  z  idei wsi wielofunkcyjnej.  Idea  ta  była  zasadniczo  sprzeczna  z  tą,  jaka mia
ła  obowiązywać  wcześniej,  jednak  prawie  nikt  nie  zwrócił  na  ten  fakt  uwagi,  bowiem 
owe wcześniejsze wizje planistycznoprzestrzenne  i  tak nie były  realizowane w praktyce. 
A w każdym razie nie podjęto jakichkolwiek zaplanowanych działań w odniesieniu do ob
szarów wiejskich.

Ostatecznie więc, to nie plany przebudowy sieci osadniczej kraju wedle schematu struk
tury pasmowowęzłowej, ale doktryna WROW odgrywa decydującą rolę w koncepcjach za
gospodarowania przestrzennego kraju, nie tylko w odniesieniu do 92% powierzchni geode
zyjnej Polski, jaką stanowią obszary wiejskie, ale także oddziałuje ona na kierunki rozwoju 
obszarów miejskich z metropolitalnymi włącznie. Paradoksalnie, dzieje się tak nieco „mi
mochodem”, bowiem w oficjalnym dokumencie ministerialnym, definiującym zasady i cele 
polityki WROW w Polsce, problematyka osadnictwa, planowania przestrzennego i architek
tury została niemal całkowicie pominięta5.

Wątek  planistycznoprzestrzenny  i  architektoniczny  w  pewnym  stopniu  uwzględnio
ny  został  w  dwóch  książkach  szczególnie  istotnych  dla  problematyki  rozwoju  obszarów 
wiejskich: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju6 oraz Wieś jako przedmiot badań naukowych 

4  Malisz B., Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce,  [w:] Polska 2000. Prognozy rozwoju sieci 
osadniczej, KPZK Polska 2000, PAN, Ossolineum, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk, 1971, s. 
179 i dalsze.

5 Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 13 lipca 1999, wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej, Warszawa, 1999. W liczącej bez mała 80 stron broszurze przedstawiającej założenia wielofunk
cyjnego rozwoju obszarów wiejskich, słowo „osadnictwo” pojawia się zaledwie 3 razy, określenia 
„planowanie przestrzenne” użyto dwukrotnie, a słowo „architektura” w ogóle  tam nie występuje. 
Całkowicie zignorowane zostały przewidywania dotyczące konsekwencji planistycznoprzestrzen
nych, krajobrazowych i architektonicznych lansowanej koncepcji.

6  Wilkin  J.  (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju,  IRWiR PAN, Fundusz Współpracy, Warszawa 
2005. W książce  znalazły  się  dwa  artykuły  dotyczące  architektury  i  planowania  ruralistycznego: 
Raszeja E., W poszukiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i 
architektury polskiej wsi, s. 191. Kowicki M., Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu pla-
nistyczno-przestrzennego i architektonicznego, s. 199.
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na początku XXI wieku7, gdzie poglądy na temat przyszłości wsi i obszarów wiejskich wy
łożyli  specjaliści  reprezentujący  różne  dyscypliny  nauki:  geografię  osadnictwa,  rolnictwo 
i leśnictwo, ekonomię, socjologię, etnografię i inne, a także architekturę i planowanie prze
strzenne. W większości  byli  to współautorzy,  konsultanci  i  recenzenci  głównych  planów 
przestrzennego  zagospodarowania  kraju,  krajowej  strategii  rozwoju  obszarów  wiejskich, 
programu  rozwoju  obszarów  wiejskich  i  innych  ważnych  opracowań.  W  zdecydowanej 
większości zwolennicy doktryny WROW, przedstawili we wspomnianych książkach szcze
gólnie reprezentatywny przegląd argumentów uzasadniających tę doktrynę.

Niestety, mimo upływu lat, ciągle nie udało się rozstrzygnąć wielu wątpliwości związa
nych z planistycznoprzestrzennymi aspektami  realizacji  koncepcji WROW w warunkach 
polskich.

2. Wieś i miasto w continuum osadniczym: konkurencja czy alternatywa?

Koncepcja  WROW,  której  przypisuje  się  kluczowe  znaczenie  dla  przyszłości  pol
skiej  wsi,  polegać ma  na:  „dywersyfikacji  wiejskich  przestrzeni  i  działalności  gospodar
czej na wsi, poprzez rozwijanie tam funkcji ekonomicznych innych niż funkcja rolnicza”. 
Aby co do tego postulatu nie było wątpliwości, „postawiono kropkę nad i”: „wielofunkcyj-
ność, to tworzenie na obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, czego konsekwencją 
mają  być  nowe  źródła  dochodów mieszkańców wsi  oraz zwiększenie atrakcyjności wsi 
jako miejsca pracy i zamieszkania”8.

Zostawmy na chwilę pytanie o zasadność i konsekwencje tworzenia na obszarach wiej-
skich miejsc pracy dla ludności nierolniczej,  bowiem  niemniej  intrygujący  jest  postulat, 
aby zwiększać atrakcyjność wsi jako miejsca pracy i zamieszkania. W Koncepcji Przestrzen
nego Zagospodarowania Kraju 2030 pisze się nawet o konieczności zwiększenia konkuren-
cyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania i pracy (KPZK 2030, s. 78)9.

Powyższe  postulaty  brzmią  jak  bojowe wyzwanie  do  rywalizacji wsi  z miastem.  Jaki 
jest  wszakże  sens  i  jaka  jest  realna  możliwość  zwiększania konkurencyjności  obszarów 
wiejskich w stosunku do miast akurat w zakresie funkcji mieszkaniowych oraz dostępności 
do rynku pracy i usług? Wygląda to jakby kwestionowano fundamentalne cele konstytuujące 
istotę wsi i miasta. Przecież po to buduje się miasta, aby właśnie powyższe funkcje realizo
wać w sposób optymalny.

7  Halamska M. (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Euroreg, Wy
dawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011. Problematykę architektoniczną  i  ruralistyczną 
reprezentuje w książce artykuł: Kowicki M., O wątpliwych i niewątpliwych pożytkach z badań na-
ukowych na temat wsi w planowaniu przestrzennym i architekturze, s. 73.

8  Adamowicz M., ZwolińskaLigaj M., Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, www.wne.sggw.pl/czasopisma/fdf/PEFIM_nr_51_2009, s. 33.

9 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, projekt rządowy (kier. zespołu P. Żuber), 
2010, która po konsultacjach została przyjęta uchwałą 239 w dniu 13 XII 2011 przez Radę Ministrów 
i ogłoszona w Monitorze Polskim z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 252.
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Wieś jest układem przestrzennym pierwotnym, genetycznie ukształtowanym ze względu 
na funkcje rolnicze10. Wieś, która zdoła zachować istotne walory układu pierwotnego, po
siada kapitał który, jak można wnioskować na podstawie wielu przykładów, najkorzystniej 
bywa  inwestowany w  rozwój  rolnictwa  ekologicznego  (lub  integrowanego),  a  obok  tego 
funkcji usługowych związanych z regeneracją sił i zdrowia, specyficznych funkcji rezyden
cjalnosocjalnych i funkcji ekologicznokulturowych. Postulat zrównywania wsi z miastem, 
który jest rodzajem hasłowopublicystycznego streszczenia podstawowych wytycznych kon
cepcji WROW, pojmowany jako proces cywilizowania wsi przez odbieranie  jej atrybutów 
wiejskości i dodawanie atrybutów miejskich, przeistacza wieś w hybrydę, zwaną wsią zur
banizowaną, czyli w byt pośredni pomiędzy niespełnionym miastem a zdegradowaną wsią, 
pozbawiony zarówno harmonijnych relacji z otoczeniem przyrodniczokrajobrazowym, jak 
i walorów życia społecznego. Najczęściej wiąże się to również z utratą wspomnianego wyżej 
kapitału.

Jest  jeszcze  inny  aspekt  owych  dyskusyjnych wezwań  do  rywalizacji,  na  który warto 
zwrócić uwagę: proponowany sposób postrzegania  roli wsi  i miasta stanowi negację  tego 
co  we  wspólnym,  miejskowiejskim  continuum  osadniczym  może  być  szczególnie  war
tościowe i pożądane, czyli komplementarności i harmonijnego współdziałania wsi i miasta.

Wieś  i miasto  jako  bieguny  continuum osadniczego  posiadają  osobne,  znamienne  dla 
każdego  z  nich  cechy  i  walory.  Owszem,  istnieją  przykłady  środowisk  mieszkaniowych 
gdzie korzystać można jednocześnie z walorów wsi (bliskości natury), jak i miasta (w postaci 
łatwego dostępu do usług, pracy oraz forów różnorodnej aktywności społecznej). Prawdo
podobnie najczęściej cytowanym przykładem historycznym tego rodzaju idei bywa przed
stawiony przez Howarda za pomocą sławnych „trzech magnesów” postulat łączenia w jed
no:  piękna  i  przyjemności  życia wiejskiego  z wygodami  i  korzyściami  życia miejskiego. 
Współczesne próby  realizacji  tego konceptu,  to coraz  liczniejsze „urban villages”, w  tym 
słynne „kasztele” Haverleij, Poundbury  itd. Są one efektem starannie przemyślanych pro
jektów szczegółowych, a nie jedynie ogólnie sformułowanej doktryny, zaś rezultat zależy od 
umiejętności poprawnego rozpoznania i zdefiniowania przez projektantów atrybutów „wiej
skości” i „miejskości” oraz zdolności do planistycznoarchitektonicznej syntezy tych cech 
w ramach jednej idei projektowej.

Wszakże  oprócz  „urban  villages”,  w  obrębie  osadniczego  continuum  musi  być  też 
miejsce  dla  „prawdziwej  wsi”  i  „prawdziwego  miasta”,  czyli  jednostek  osadniczych 
w  których  cechy  „wiejskości”  i  „miejskości”  występować  będą  w  formie  esencjonalnej 
i  dominującej11. To  też  nie  oznacza konkurencyjności  owych  jednostek osadniczych,  lecz 
poszerzenie oferty wyboru stosownego miejsca do życia: w mieście  lub na wsi. Atrybuty 
„wiejskości”  lub  „miejskości”  nie  odnoszą  się  oczywiście  do  standardów  funkcjonalno 
technicznych,  które  muszą  być  w  określonym  zakresie  identyczne  w  obydwu  środowi
skach mieszkaniowych.

10 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966, s. 51, tab. 1.
11  Szczególnie ożywioną działalność studialnoprojektową dotyczącą charakterystyk poszczególnych 
sekwencji wchodzących w skład tzw. Transect, czyli continuum osadniczego poszerzonego o sek
wencje obszarowe krajobrazów otwartych: kulturowych i naturalnych z jednej strony, a centra wiel
kich miast na przeciwległym biegunie, prowadzi CATS, czyli Center for Applied Transect Studies.
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Zatem nie konkurencyjność wsi w stosunku do miast, lecz alternatywność, umiejętne wy
korzystywanie specyfiki obydwu środowisk, ich genetycznej odmienności wydaje się szcze
gólnie pożądane. Wieś przyszłości  powinna być postrzegana  i  traktowana w koncepcjach 
planistycznych jako pełnowartościowa alternatywa osadnicza miasta, a nie jego antyteza12.

3. Deglomeracja miejsc pracy i zamieszkania jako akcja socjalna

W wielu rejonach wiejskich, bardziej niż inne atrakcyjnych lub dostępnych z miast, ob
serwuje się napływ ludności nierolniczej która koniecznie chce mieszkać wśród wiejskich 
krajobrazów. Ów  trend, określany nazwą rurbanizacja, pojawił  się w krajach Europy Za
chodniej i został opisany w literaturze fachowej dość dawno temu13. Od pewnego czasu ob
serwować go można także w Polsce. Rurbanizację animują ludzie, którzy mieszkają na wsi, 
ale wszystkie swoje sprawy mają ulokowane w mieście: pracę, szkołę, rozrywki, znajomych, 
zakupy, lekarza itd. Są to nowi mieszkańcy wsi wykonujący zawody nierolnicze, ale w za
sadzie,  to nie  ich dotyczy doktryna WROW. Jest ona adresowana do osób mieszkających 
na wsi „od zawsze”, niegdyś parających się pracą na roli, a dziś już nie, których zachęca się 
do pozostania na wsi  pomimo nabytych, pozarolniczych kwalifikacji zawodowych.

Jakiego  rodzaju  nowe miejsca miałyby  powstawać  na wsi  dla  zatrudnienia  pozostają
cej tam ludności nierolniczej? Jaki wpływ na harmonizowanie składników miejskowiejskie
go continuum może mieć realizacja tego postulatu?

Niektórzy autorzy opracowali zestawienia pozarolniczych dziedzin działalności gospo
darczej możliwych do realizowania na wsi14. Nie  jest  to duży wybór. W dodatku, spośród 
wyszczególnionych rodzajów i miejsc zatrudnienia, prawie wszystkie mogłyby mieć, praw
dę mówiąc,  lepsze warunki  realizacji w mieście  lub miasteczku  niż  na wsi. Dotyczyć  to 
może  nawet  takich  funkcji  jak  organizacja wypoczynku dla  grup  specjalnych  (dzieci,  ro
dzin, seniorów). Wszak wielu klientów doceniłoby walory dobrze zaprojektowanego osiedla 
usytuowanego niedaleko małomiasteczkowego rynku w Piwnicznej lub Lipnicy Murowanej 

12 Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, Monografia 222, Seria Architektu
ra, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997.

13 Merlin P., Choay F., Dictionaire de l’Urbanisme et de l’Amènagement,  Presses Universitaires  de 
France, Paris 1988.

14 Okuniewski J., Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłąta
ja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995, s. 13, Autor wymienia: ‒ przetwórstwo 
surowców rolniczych, sortowanie, konfekcjonowanie, przechowywanie, skup, handel hurtowy i de
taliczny,  transport  żywności  do miast,  ‒  działalność  przemysłowa  i  rzemieślnicza:  dziewiarstwo 
i produkcja odzieży, futrzarstwo i galanteria skórzana, drobny przemysł metalowy, usługi w zakresie 
naprawy samochodów, ciągników, maszyn rolniczych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektron
icznych, ‒ usługi w zakresie regeneracji sił i zdrowia: rekreacja, sport, turystyka, lecznictwo uzdrow
iskowoklimatyczne, gastronomia i organizacja wypoczynku dla grup specjalnych (dzieci,  rodzin, 
seniorów), ‒ funkcje rezydencjalnosocjalne, osadnictwo mieszkańców miast na wsi, ‒ funkcje eko
logiczne i kulturowe: ochrona naturalnego środowiska i utrzymywanie zdolności ekosystemów do 
samoregeneracji, pielęgnacja wiejskiego krajobrazu, jego ochrona oraz zachowanie dorobku wiej
skiej kultury i tradycji.
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choć inni wybraliby pewnie locum położone odludnie, w którejś z okolicznych wsi lub przy
siółków. To  rzecz gustu,  a  nie  doktryny, więc nierozsądne byłoby  założenie,  że  ta  druga, 
bardziej „wiejska” lokalizacja gwarantuje w tym przypadku, jakoby z założenia, sukces in
westycyjny.

Istnieje wszakże ogromna pula miejsc pracy, jakich po prostu nie opłaca się lokalizować 
na obszarach wiejskich, a także takich, które dla ogółu ludności wiejskiej będą niedostępne, 
np. z powodu wysokich, specyficznych wymagań kwalifikacyjnozawodowych stawianych 
pracownikom. Pozarolniczy rynek pracy na obszarach wiejskich z natury rzeczy będzie za
wsze bardziej ograniczony niż rynek pracy w mieście.

Koncepcja lokalizowania pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich ma wiele 
wspólnego z  interwencją  socjalną o charakterze doraźnym, awaryjnym, koniunkturalnym. 
Jest to niemal „kawa na ławę” wyłożone w strategicznym planie rozwoju obszarów wiejskich 
w Polsce: „(...) priorytet stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności 
pozarolniczej. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów pracy 
rodzin wiejskich to podstawowy problem społecznoekonomiczny. Rolnictwo będzie absor
bować coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywot
ności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pracy 
powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne 
jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz 
ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach miejskich dla osób ze wsi”15.

Można zrozumieć racje socjalne owego postulatu, choć skuteczność proponowanego roz
wiązania pozostaje dyskusyjna. W perspektywie miejskowiejskiego continuum, w katego
riach planistycznoprzestrzennych widać wyraźniej negatywne strony pomysłu deglomeracji 
miejsc pracy. Widać, że jest to tendencja sprzeczna z naturą rynku pracy, który koncentruje się 
przestrzennie w mieście i tam także konsoliduje pod względem technicznoorganizacyjnym. 
Rozproszenie przestrzenne  środków produkcji na ogół nie  służy kooperacji produkcyjnej, 
racjonalnemu wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej przez przedsiębiorstwa, inwestowa
niu w rozwój technologiczny. Jest to także osłabianie miast, których krwioobieg gospodarczy 
ma utracić część naturalnego zasilania, jakim są rozmaite inicjatywy wytwórcze, kierowane 
z powodów doktrynalnych na obszary wiejskie, gdzie, jak wspomniano, warunki funkcjono
wania bywają dalekie od optymalnych. Zasadniczą „przewagą” obszarów wiejskich jest to, 
co zwykle charakteryzuje wszelkie obszary kolonizowane: dostępność taniej siły roboczej. 
Lokalizacja zakładu pracy na wsi nie  staje  się w sposób automatyczny bodźcem rozwoju 
gospodarczego. Niekiedy jest wprost przeciwnie.

W pewnej małopolskiej wsi na północy województwa pojawił się przed laty nowy zakład 
pracy, który dał zatrudnienie całkiem sporej liczbie mieszkańców owej wsi i okolicy, speł
niając  tym  samym podstawowy warunek wielofunkcyjnego  rozwoju  obszarów wiejskich. 
Znacznie gorzej poszła  realizacja kolejnego warunku, czyli zwiększenia atrakcyjności wsi 
jako miejsca zamieszkania, bowiem ów zakład pracy, zajmując się utylizacją padliny, wy
puszczał w stronę wsi smrodliwe wyziewy od których mdleli nie jedynie co bardziej wyde
likaceni mieszkańcy. Nikt jednak nie protestował zbyt energicznie, ponieważ ewentualna li

15 Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013, Ministerstwo Rol
nictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad 2009, s. 44.
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kwidacja zakładu oznaczałaby likwidację miejsc pracy. Wszyscy we wsi rozumieli, że zgoda 
na wdychanie wyziewów jest warunkiem niepisanej umowy: zakład obniża koszty produkcji 
nie uruchamiając filtrów w zamian za co mieszkańcy wsi mają pracę w zakładzie.

Opisany problem nie ma wyłącznie socjalnoekonomicznego charakteru. Jest to źle lub 
raczej wcale nierozwiązany problem planistycznoprzestrzenny, czego przyczyną i pochod
ną zarazem jest zła sytuacja socjalnoekonomiczna mieszkańców wsi. Nie wnikając w ta
jemnicę,  dlaczego  strefa  oddziaływania  zakładu  o  faktycznej,  a  nie  jedynie  potencjalnej 
uciążliwości, nałożyła się na strefę zabudowy mieszkaniowej wsi, trzeba zauważyć, że lo
kalizacja zakładu blisko wsi i jednocześnie daleko od innych, konkurencyjnych miejsc pra
cy pozarolniczej, postawiła mieszkańców w sytuacji przymusowej, wiążąc ich z zakładem 
produkcyjnym znacznie liczniejszymi więzami niż tylko oficjalną umową o pracę. Oczywi
ście, gdyby ci sami ludzie mieli możliwość zamieszkania w powiatowym miasteczku, uzy
skaliby w ten sposób dostęp do większego rynku pracy, większą szansę wyboru i większą 
niezależność.

4. Miasto „średnio-dostępne” z obszarów rozproszonego osadnictwa wiejskiego

Doktryna WROW  zakłada  poprawę  dostępności  ludności  wiejskiej  do  rynków  pracy 
i usług zlokalizowanych w sąsiednim miasteczku lub w dalej położonym mieście. Wymaga 
to środków inwestycyjnych na rozwój dróg i komunikacji publicznej pomiędzy obszarami 
wiejskimi i ośrodkami miejskimi. Ze względu na rozproszenie przestrzenne miejsc zamiesz
kania ludności wiejskiej, zarówno rolniczej jak i nierolniczej, jej dostępność przestrzenna do 
rynków pracy i usług, a szczególnie instytucji edukacji i kultury, opieki zdrowotnej zawsze 
będzie, ogólnie rzecz biorąc, gorsza niż jest to osiągalne dla ludności miejskiej. Owe bariery 
dostępności wynikające ze wspomnianej specyfiki osadnictwa wiejskiego przyczyniają się 
w istotny sposób do permanentnego wzrostu dysproporcji pomiędzy wsią a miastem, dziś 
w Polsce jednej z najwyższych w porównaniu z innymi krajami UE16.

W wielu wsiach,  np. w Małopolsce,  przewaga  liczebna  ludności  nierolniczej  nad  rol
niczą staje  się przygniatająca. To sprawia, że przemieszczanie się między wsią  i miastem 
jest dziś udziałem niespotykanej wcześniej liczby ludzi. O zjawisku tym wiadomo tyle, że 
ma  ono  skalę masową  i  stale  rosnącą,  nie wiadomo natomiast,  jakie  są  koszty  społeczne 
i materialne owych trudów codziennego wędrowania ludności nierolniczej z rozproszonych 
po  obszarach wiejskich  domostw,  do  pracy  lub  szkoły.  Rozproszenie  zabudowy  sprawia, 
że znaczna część dzieci wiejskich w Polsce, już od pierwszych lat szkolnych musi pokony
wać odległości pomiędzy domem a szkołą znacznie większe niż te jakie są określone w tego 
rodzaju standardach dostępności przez kraje europejskie.

Dzieci szkolne zamieszkałe w jednym z typowych dla Ochotnicy, rozrzuconych wśród 
gór przysiółków są codziennie przez 2 godziny w drodze do i ze szkoły. Najpierw półgo
dzinne zejście do miejsca  skąd zabiera  je  „gimbus”  (w  rzeczywistości – mikrobus wyna

16 Dysproporcję tę określa np. porównanie wskaźnika PKB na mieszkańca obszarów wiejskich i miej
skich w Polsce. Biegański L., Polska. Przegląd terytorialny, [w:] W poszukiwaniu dobrych kierun-
ków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008‒2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 84 i dalsze.



197

jęty  od  jednego  z  sąsiadów).  Później  20 minut  jazdy  do  szkoły.  Powrót  „gimbusem”  też 
ok. 20 minut.  Wyjście na górę 45 minut do ponad godziny (w zależności od warunków po
godowych). Jeśli dziecko korzysta z zajęć pozalekcyjnych, to drogę między domem a szkołą 
pokonuje w całości pieszo, co zabiera nie mniej niż 1,5 godziny w jedną stronę („gimbus” 
obsługuje tylko przedpołudniowe zajęcia obowiązkowe). W tej sytuacji, korzystanie z po
zalekcyjnych kursów językowych, zajęć sportowych, uczestnictwo w kółku teatralnym itp. 
wymaga nadzwyczajnej determinacji, na jaką nie każde dziecko stać. Wiele dzieci nie uczest
niczy w związku z tym w jakichkolwiek rozwijających je zajęciach, poza obowiązkowymi.

„Warunki nauki na wsi są zdecydowanie gorsze niż w mieście, także przeciętny poziom 
nauczania  na wsi  jest  z  reguły niższy. Na mniej  korzystne możliwości  edukacyjne dzieci 
wiejskich składa się szereg barier związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty na wsi, 
np.: ograniczony dostęp do przedszkoli, gorsza oferta edukacyjna szkolnictwa ponadgimna
zjalnego oraz  sytuacja materialna  rodzin wiejskich. Wybór  szkoły ponadgimnazjalnej  jest 
uzależniony od sieci szkół w najbliższej okolicy, możliwości dojazdu do szkoły lub zamiesz
kania w internacie, kosztów dojazdów lub mieszkania poza domem” (Krajowy Plan Strate
giczny Rozwoju Obszarów Wiejskich, s. 20).

Postulowane w EP KPZK 203317 oraz w KPZP 203018 poprawianie warunków dostęp
ności z obszarów wiejskich do miast  jest oczywiście ze wszech miar słuszne,  jeśli chodzi 
o ludność rolniczą, która, chcąc nie chcąc, musi mieszkać na wsi. Rodziny rolnicze powinny 
mieć zapewniony dostęp do miejskich „dobrodziejstw” usługowych tak dogodny, jak tylko 
to możliwe w warunkach, miejmy  nadzieję,  planowego,  racjonalnego  rozproszenia  prze
strzennego przyszłych gospodarstw rolnych. Bo one, ze względów technologicznych powin
ny mieć lokalizacje samotnicze. Ale budowanie i utrzymywanie w sprawności coraz rozle
glejszej sieci dróg dla obsługi coraz rozleglej rozproszonej zabudowy ludność nierolniczej 
jest kwadraturą koła. Staje się to obciążeniem finansowym niemożliwym do udźwignięcia 
przez lokalne samorządy wiejskie. Widać wyraźnie, że w wielu gminach osiągnięta została 
granica możliwości  poprawy warunków dostępności  do ośrodków miejskich. Tam  już  le
piej nie będzie przy obecnym stanie rozproszenia zabudowy. A przecież, oceniając ogólnie, 
warunki dostępności,  jakie osiągnięto na obszarach wiejskich w Polsce,  są  i  tak znacznie 
gorsze niż w większości krajów UE.

17 W eksperckiej koncepcji planu krajowego (EP KPZK 2033) postuluje się wsparcie finansowe dla 
rozwoju i funkcjonowania transportu pasażerskiego: miasta – obszary wiejskie. EP KPZK 2033, 
Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (P. Korcelli), 
2008, s. 137 i dalsze.

18 KPZK 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  projekt  rządowy  (kier. 
zespołu P. Żuber), 2010, która po konsultacjach została przyjęta uchwałą 239 w dniu 13 XII 2011 
przez Radę Ministrów i ogłoszona w Monitorze Polskim z dn. 27 kwietnia 2012, poz.252, Oficjalny 
plan krajowy (KPZP 2030) wskazuje identyczny cel: zapewnienie standardów dostępności czasowej 
do szkół podstawowych i placówek opieki zdrowotnej równych przeciętnym wartościom w krajach 
Unii Europejskiej o zbliżonej do Polski gęstości zaludnienia i warunkach przyrodniczych. Kryteria 
dostępności zostały w planie dokładnie sprecyzowane. Chodzi o zapewnienie standardu 30-minuto-
wej dostępności mieszkańców obszarów wiejskich do miast powiatowych i 60-minutowej dostępności 
do ośrodków regionalnych, s. 84. Na stronie 101 tego samego dokumentu postuluje się jeszcze lepsze 
warunki dostępności: 20 minut.
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W założeniu doktryny WROW, atutem, jaki ma skłonić ludność nierolniczą do pozosta
nia na wsi  byłaby poprawa dostępności miast z obszarów wiejskich. Nie postawiono tam 
pytania, a więc i nie dano odpowiedzi, dlaczego ta część ludności wiejskiej, która nie pracu
je w rolnictwie miałaby jednak nadal mieszkać na wsi, podczas gdy wszystkie istotne usłu
gi (poza podstawowymi), jak też rynek pracy dla tej ludności, zlokalizowane są w mieście? 

5. Wieś i miasteczko w warunkach niewydolności systemu planowania

Doktryna WROW budzi wątpliwości, jeśli oceniać ją przez pryzmat zasad kształtowania 
miejskowiejskiego continuum. Została w niej zakwestionowana zasada sekwencyjności con
tinuum osadniczego, tak obrazowo przedstawionego w formie schematu Transect Duany’e
go19, w którym zarówno obszar wiejski, jak i małomiasteczkowy itd. posiadają zdefiniowane 
miejsce i charakterystyki morfologiczne. Została w niej zakwestionowana zasada zależności 
formy układów osadniczych (schematów przestrzennych układów osadniczych) od stopnia 
skoncentrowania miejsc pracy.20 Wprowadzanie w przestrzeń pierwotnych, wiejskich ukła
dów osadniczych, opartych na  rolnictwie,  innych  rodzajów pracy  (opartych na przemyśle 
i usługach) powinno iść w parze z dostosowaniem schematu przestrzennego osadnictwa do 
tych zmian. W istocie tak się nie dzieje z powodu słabości systemu planowania przestrzen
nego oraz niewielkiej kreatywności opracowywanych planów. Np. czy dużo jest w Polsce 
takich wsi które posiadają wyznaczoną w MPZP strefę dla wytwórczości przemysłowej i rze
mieślniczej?

Zarówno  fakt pojawiania  się w obrębie obszarów wiejskich nowych miejsc pracy,  jak 
i ich rodzaj i lokalizacja są dziś loterią, procesem nieprzewidywalnym, rozbitym na niezli
czoną liczbę indywidualnych inicjatyw, nader często sprytnie omijających rygory i standardy 
planistycznoprzestrzenne. I choć stopień złożoności wiejskich układów osadniczych staje 
się z tego powodu coraz wyższy, to jednak nadal powielany jest mechanicznie wzorzec nie
aktualnego już w takiej sytuacji układu pierwotnegoprostego: wsi rozciągniętej wzdłuż dro
gi lub rozrzuconej wśród pól. Jedynego układu przyswojonego przez znaczną część naszego 
społeczeństwa i odpowiadającego jego wyobrażeniom.

Stworzenie miasteczka, czyli układu osadniczego o wyższej formie organizacyjnej, bar
dziej stosownego do opisanej sytuacji, zdolnego uporządkować pod względem funkcjonal
noprzestrzennym  rozmieszczenie miejsc  pracy,  a  nawet wywołać  efekt  synergiczny, wy
kracza poza granice masowej wyobraźni i w skrajnych przypadkach bywa nawet uznawana 
w Polsce za „rozwiązanie rewolucyjne, drastyczne i nieodpowiednie tam, gdzie żyje i gospo
daruje człowiek?”21. Absurdalność tej opinii jest oczywista dla każdego, kto wie coś o mia

19 A.  Duany  współpracował  z  L.  Krier’em  przy  projekcie  wspominanego  w  niniejszych  uwagach  
miasteczka Pounbury.

20 Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, op. cit., s.47 i dalsze.
21 Czarnecki  A.,  O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego, [w:]  redakcja  naukowa 
M. Halamska, Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Nau
kowe Scholar, Warszawa 2011, s. 93. Wg Autora Kowicki sugeruje podjęcie działań budzących kon-
trowersję. Proponowane „przesuniecie” ludności nierolniczej z obszarów wiejskich do miast wydaje 
się rozwiązaniem skrajnym.  Koncepcja rozwoju wielofunkcyjnego pozwala osiągać cele bez koniecz-
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stach i miasteczkach budowanych na ziemiach polskich od wieków, nierzadko z prywatnej 
szkatuły, dla ówczesnej ludności nierolniczej, na surowym korzeniu, wśród pól. Tak jak bu
dowano np. osiemnastowieczny Frampol. Przywołałem Frampol ze względu na łatwość pew
nego porównania. Miasteczko zajmuje obszar w kształcie kwadratu którego bok ma długość 
około 500 metrów, czyli jego powierzchnia wynosi ok. 25 hektarów. Gdyby na identycznej 
powierzchni  terenu  wybudować  nowe  miasteczko  w  systemie  „niskogęsto”,  przyjmując 
gęstość zaludnienia 100–120 M/ha liczyłoby ono od 2500 do 3000 osób. Dla porównania, 
cała ludność gorczańskiej gminy Lubomierz rozproszonej na powierzchni ponad 13000 ha 
ma ok. 6000 mieszkańców, a więc zmieściłaby się teoretycznie w dwóch ładnych miastecz
kach zajmujących łącznie niecałe 0.5% powierzchni gminy.

Ludność  wiejska  inwestuje  dziś  posiadane  środki  w  budowę  wolnostojących  domów 
wznoszonych na własnych gruntach, wyłączając je tym samym z użytkowania rolniczego. 
Nie istnieją systemowe rozwiązania, które ułatwiałyby, zwłaszcza nierolniczej ludności wiej
skiej inwestowanie posiadanych środków w budowę osiedli w miasteczkach gminnych lub 
w większych miastach. Byłoby  to,  jak  pokazują  doświadczenia  innych  krajów,  korzystne 
zarówno dla obszarów wiejskich uwolnionych od nadmiaru zabudowy, jak i dla ośrodków 
miejskich.  Jednak plany  strategiczne  i  plany zagospodarowania przestrzennego wszelkich 
szczebli,  jak już wspominano, nie dostarczają bodźców w tym kierunku. Nawet,  jeśli rola 
miast dla  rozwoju obszarów wiejskich bywa w nich doceniana,  jak  to ma miejsce w  tym 
samym strategicznym planie krajowym, który postuluje podniesienie konkurencyjności wsi 
jako miejsca do pracy i zamieszkania ludności nierolniczej. A naraz, jakby na przekór owemu 
postulatowi, słusznie postrzega się w planie relacje miastowieś w kategoriach osadniczego 
continuum: „(...) w procesach rozwoju obszarów wiejskich szczególna rola przypada wła
śnie ośrodkom miejskim – jako podstawowym miejscom, w których ludność wiejska może 
znaleźć miejsca pracy i podwyższyć poziom edukacji i umiejętności oraz znaleźć zaspoko
jenie potrzeb zdrowotnych i aspiracji kulturalnych. Szczególne znaczenie w tym kontekście 
ma wspieranie rozwoju tych funkcji małych miast i wybranych ośrodków gminnych (...)”22. 
Wszakże wnioski z planu strategicznego nie znajdują zastosowania w koncepcji przestrzen
nego zagospodarowania kraju, gdzie stwierdza się kategorycznie, że „(...) do roku 2033 nie 
przewiduje się bezpośredniego zaangażowania państwa w politykę wiejską poprzez wyzna
czanie lokalizacji nowych miast czy powiązanie wielkich inwestycji rozwojowych z publicz
ną polityką wsparcia dla zabudowy miejskiej”23.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga silnego, efektywnego systemu pla
nistycznego bez czego indywidualne inicjatywy gospodarcze uruchamiane „jak popadnie”, 
na prywatnych działkach budowlanych są w stanie przemienić spokojną wieś w obszar kon
fliktów i udręki.

ności zwracania się ku rozwiązaniom rewolucyjnym, drastycznym, które są zwykle nieodpowiednie 
tam, gdzie żyje i gospodaruje człowiek. Czarnecki wypowiada się o koncepcji projektowej, która 
nie polega na „przesuwaniu” kogokolwiek z miejsca na miejsce,  lecz na stworzeniu sieci małych 
miast – osiedli, na tyle atrakcyjnych, aby stanowiły one (wcale nie przymusową lecz dobrowolną) 
alternatywę dla rozproszonego na obszarach wiejskich budownictwa mieszkaniowego.

22 Krajowy Plan Strategiczny..., op. cit., s. 45.
23 EP KPZK 2033, s. 63.



200

Spójrzmy  na  przeciętną  wieś  małopolską,  od  dawna  przeludnioną,  rozproszoną  prze
strzennie i ... nierzadko od wieków wielofunkcyjną24. Chaos przestrzenny jest tam, poza in
nymi przyczynami, fatalnym rezultatem owej „tradycyjnej” wielofunkcyjności realizowanej 
spontanicznie, w warunkach  słabego  reżymu planistycznego, niezdolnego zagwarantować 
utrzymanie  ładu  funkcjonalnoprzestrzennego. Przy dawniejszych, ogólnie bardzo niskich 
standardach życia na wsi, uciążliwości wynikające z kolizji funkcjonalnych były akceptowa
ne. Dziś wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich mnoży i potęguje konfliktowe sytuacje. 
Nikt bowiem nie jest w stanie zagwarantować, że tuż obok np. gospodarstwa agroturystycz
nego  nie  powstanie  betoniarnia  albo  bar  z  dyskoteką. Najrozmaitsze, mniejsze  i większe 
kolizje funkcjonalne stają się dziś zmorą mieszkańców wsi.

Problemem jest niezgodność zasad wielofunkcyjnego rozwoju opartego na spontanicz
ności inicjatyw gospodarczych, z koniecznością respektowania rygorów planistycznoprze
strzennych, w ramach których owa spontaniczność „nie chce się” zmieścić. Wystarczy zo
baczyć jak wygląda dziś Murzasichle, Biały Dunajec, Bystra Podhalańska, Zawoja, okolice 
Rabki, Wieliczki i setki innych małopolskich wsi, w których za dobrodziejstwa wielofunk
cyjnego rozwoju płaci się wyprzedawanymi bez opamiętania istotnymi walorami wsi: zie
mią, czystością przyrody, krajobrazowym pięknem... Gdzieniegdzie zostały już tylko resztki 
z tego, niegdysiejszego bogactwa. Trudno dokonać analizy możliwości rozwojowych ukła
du osadniczego wymykającego się wspomnianym rygorom, określić dynamikę i progi jego 
wzrostu, kierunki przeobrażeń...

No i wreszcie rzecz szczególnie smutna: „(...) planowanie przestrzenne staje się elemen
tem spekulacji ze strony sektora prywatnego korumpującego urzędników i partie politycz
ne. Gdyby dochody gminy, powiatu, samorządu wojewódzkiego były czytelnie powiązane 
z  udziałem w podatku  od wartości  nieruchomości, wówczas  zainteresowanie  tworzeniem 
planu, kreowaniem korzystnego zagospodarowania przestrzennego,  aktywnym działaniem 
na rynkach nieruchomości, tj. nabywaniem, sprzedażą, reparcelacją nieruchomości, inwesto
waniem w tereny budowlane, byłoby podstawowym zajęciem władz samorządowych, tak jak 
w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, gdzie funkcjonuje podatek ad valorem. Wła
dze samorządowe traktują tę konieczność jako przykry i kosztowny obowiązek. W efekcie, 
sprzyja to głębokiemu naruszaniu ładu przestrzennego przez indywidualne decyzje inwesto
rów poszukujących krótkoterminowych korzyści ekonomicznych. Brak precyzji ustawowej 
sprawia, że funkcje planów i cele, jakim mają służyć, są niejasne”25.

6. Podsumowanie

W koncepcji WROW jest dużo nierozstrzygniętych, istotnych wątpliwości, jeśli oceniać 
ją  od  strony planistycznoprzestrzennej  i  architektonicznej.  Jej  realizacja  byłaby możliwa 
wyłącznie w ramach perfekcyjnego systemu planistycznego. Funkcjonujący system plani
stycznoprzestrzenny jest daleki od perfekcji, zaś wspomniane wątpliwości pozostały nimi 

24 Kowicki M., Patologie/Wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle 
tendencji krajowych i europejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 65.

25 Markowski T., Ład przestrzenny jako warunek rozwoju i praktyka planistyczna, [w:] W poszukiwaniu 
dobrych kierunków..., op. cit., s. 33 i dalsze.
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od chwili ogłoszenia oficjalnej wykładni dla przyjętej polityki rozwoju obszarów wiejskich 
i  rolnictwa 14  lat  temu. Można  to  sprawdzić,  sięgając po  formułowane wówczas  cele  tej 
polityki.

Deklarowany cel Wątpliwości
poprawa  warunków  życia  i  pracy  rodzin 
żyjących na wsi

czy zamiast wysiłków aby poprawiać warunki ży
cia i pracy ludności nierolniczej żyjącej na wsi nie 
należałoby stworzyć  ludności nierolniczej warun
ków do  przeprowadzenia  się  do miasta? Oczywi
ście,  należy  zadbać  o  poprawę  warunków  życia 
i pracy rodzin utrzymujących się z rolnictwa, ale to 
nie  wymaga  realizacji  wielofunkcyjnego  rozwoju 
obszarów wiejskich.

wyrównanie poziomu życia rodzin wiejskich 
w  stosunku  do  standardu  życia  ludności 
miejskiej

jak wyżej. Można jedynie dodać, że w wielu przy
padkach  wyrównanie  poziomów  życia  na  wsi  do 
standardów  „miejskich”  jest  po  prostu  z  natury 
rzeczy  niemożliwe  (np.  z  powodu  rozproszenia 
przestrzennego  osadnictwa wiejskiego)  lub wiąże 
się ze znacznie wyższymi kosztami niż wymagane 
w warunkach miejskich

zwiększenie możliwości wyboru pracy wydaje  się,  że  jest  akurat odwrotnie – możliwość 
wyboru pracy gdy miejsca pracy pozostają w roz
proszeniu  przestrzennym  na  obszarach  wiejskich 
jest mniejsza niż gdy są one skoncentrowane prze
strzennie  np.  w  dogodnie  dostępnym  miasteczku 
lub mieście

zwiększenie różnorodności ofert pracy jak wyżej

–  Jakie motywy skłaniają ludność, która porzuciła rolnictwo do pozostawania na wsi? 
–  Jaka część spośród nich chciałaby przeprowadzić się do miasta, gdyby taka możliwość 

istniała? 
W  ekspertyzach  i  koncepcjach  planistycznych  trudno  znaleźć  takie  dane. Ale  sam 

fakt,  że w  ramach  doktryny wielofunkcyjności wsi  szuka  się  sposobów  na  powstrzy
mywanie migracji  ze wsi  do miast  świadczy  o występowaniu  tej  naturalnej  tendencji 
demograficznej. 

–  Jaki wymiar miałaby migracja ze wsi do miast, gdyby stworzono w tym celu systemowe 
rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne?

Postulat powstrzymywania odpływu ludności nierolniczej ze wsi uzasadniany bywa 
niekiedy  bardzo  koniunkturalnymi  argumentami:  „Zapotrzebowanie  rolnictwa  na  pra
cę  będzie  się  zmniejszać  w  miarę  postępu  technicznego  oraz  procesów  koncentracji. 
Oznacza to, że przyszła wieś o dominacji funkcji rolniczej byłaby obszarem o bardzo ni
skiej gęstości zaludnienia. Prowadziłoby to do nieracjonalnego wykorzystania infra-
struktury, nieatrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza ludzi młodych”26. 

26 Rosner A., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. związane z restrukturyzacją funkcji rolniczej 
wsi, [w:] Ekspertyzy dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2000‒2033, t. I, Mini
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„Nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa”? A przy tym, jak pogodzić powyższy argu
ment z szacunkiem kosztów realizacji, eksploatacji i utrzymania nadzwyczaj rozbudowa
nej infrastruktury sieciowej obsługującej rozproszone osadnictwo charakterystyczne dla 
wielu wsi małopolskich? Wszakże odpływ ludności z tamtych wsi byłby zbawienny, gdyż 
pozwoliłoby  to zracjonalizować geometrię układów osadniczych, w tym także rozkład 
i długość sieci infrastrukturalnych.

–  Jeden z kluczowych problemów,  jakim jest konsumowanie  rolnych  i  leśnych zasobów 
obszarowych przez rozproszoną zabudowę, nadal nie posiada skutecznego, systemowego 
rozwiązania  planistycznoprzestrzennego. Nadmierne  zużywanie  zasobów gruntowych 
na cele budowlane jest wciąż stosunkowo łatwe ponieważ nadal nie istnieje koncepcja 
osadnictwa dla wiejskiej ludności nierolniczej, której liczebność stale rośnie i w wielu 
wsiach stanowi już przeważający odsetek mieszkańców.

–  Realizacja koncepcji WROW w warunkach  słabego  systemu planowania,  jeszcze bar
dziej pogłębi bałagan przestrzenny w kraju. „Współczesna koncepcja rozwoju struktury 
przestrzennej kraju ma charakter mało dynamiczny i jest konserwatywna. Stanowi ona 
bardziej diagnozę stanu niż wizję rozwoju. Diagnoza stanowi na ogół bazę dla bardzo 
wstrzemięźliwych propozycji na przyszłość. Obszarom wiejskim, które stanowią ponad 
80% powierzchni kraju poświęca się niewiele uwagi a koncentruje się głównie na obsza
rach metropolitalnych”27.

–  Koncepcja WROW  nie  nadaje  się  do  zastosowania  na  obszarze  całego  kraju,  ponie
waż  różnice uwarunkowań  regionalnych wykluczają  taką możliwość. Uwarunkowania 
wyludniających się obszarów wiejskich tzw. ściany wschodniej są całkowicie odmien
ne w porównaniu np. z obszarami Małopolski, gdzie problemem jest nadmiar ludności 
nierolniczej  zamieszkującej wieś.  Problemem Małopolski  nie może  być  zatem wielo
funkcyjny rozwój obszarów wiejskich, bo on już tam istnieje, niekiedy od wieków, ob
jawiając się współcześnie plagą rozproszonego budownictwa mieszkaniowego ludności 
nierolniczej. Problemem Małopolski jest znalezienie sposobu na „odciągnięcie” ludno
ści nierolniczej  z obszarów wiejskich. Dokąd? Do miast  i miasteczek  już  istniejących 
i  tworzących w Małopolsce dość gęstą  sieć,  a  także, w  razie  potrzeby,  do miasteczek 
zakładanych od podstaw, na surowym korzeniu. A więc wysiłek inwestycyjny powinien 
iść w Małopolsce w zupełnie innym kierunku niż to postuluje doktryna WROW. Wysiłek 
ten powinien doprowadzić do stworzenia w miastach  i miasteczkach  istniejących oraz 
projektowanych osiedli mieszkaniowych dla ludności nierolniczej pozostającej obecnie 
na wsi  i  pozbawionej  jakiejkolwiek  alternatywy mieszkaniowej  poza wybudowaniem 
domu wolnostojącego na własnym polu. Mieszkańcy wsi, właściciele pól, których  już 
nie uprawiają, powinni otrzymać propozycję zamiany owych areałów na udziały w bu
dowanych  miejskich  osiedlach  mieszkaniowych.  Realizacja  miasteczekosiedli  dla 

sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa  2008,  s.  448.  Inaczej  problem  ten widzą  twórcy EP 
KPZK 2033, gdzie postulowane jest wspieranie możliwości osiedlania się młodych ludzi w polskich 
obszarach metropolitalnych, EP KPZK 2033, op. cit., s. 105.

27 Bański  J., Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym,  [w:] W poszukiwaniu dobrych kierun-
ków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2008‒2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 108.
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ludności nierolniczej stworzyłaby lepszą perspektywę rozwoju obszarów wiejskich niż 
koncepcja WROW. Uwalniając obszary wiejskie od nadmiaru zabudowy, umożliwiono 
by odnowę rolnictwa. Rolnictwo powinno być na tych obszarach, z natury rzeczy funk
cją priorytetową, aby wedle dobrych wzorców zdolne było łączyć użyteczność wytwór
czą z tworzeniem krajobrazowego piękna.
Na  temat miasteczek  dla  ludności  nierolniczej  oraz  ich  znaczenia  dla  przyszłości wsi 

i obszarów wiejskich autor wypowiadał się szerzej w innych miejscach28, więc na zakończe
nie ‒ jedynie trzy wybrane walory proponowanej propozycji projektowej, istotne z punktu 
widzenia niniejszych rozważań:
–  realne ograniczenie procesu rozpraszania zabudowy na obszarach wiejskich,
–  możliwość  kształtowania  obszarów  wiejskich  uwolnionych  od  nadmiaru  rozproszo

nej  zabudowy,  wedle  wzorca  zainicjowanego  na  ziemiach  polskich  przez  Generała 
Chłapowskiego z Turwi, dzięki pracom teoretycznym prowadzonym od zarania krakow
skiej  szkoły  architektury  przez  jej  Profesorów,  rozwinięty w  ideę  „wsi w  krajobrazie 
parkowym”,

–  możliwość ograniczenia bezrobocia na obszarach wiejskich przez stworzenie miejsc za
trudnienia przy budowie miasteczek dla nierolniczej ludności wiejskiej.

28 Są to m.in. cytowane w niniejszych rozważaniach Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa..., 
op. cit., Kowicki M., Patologie/Wyzwania..., op. cit., i kilka innych opracowań.





*  Ph.D. Arch. Rafał Blazy, Institute of City and Regional Planning, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology.

RAFAŁ BLAZY*

THE CITY ‒ A POLITICAL (NON) IDEA  
AND A POLITICIDES STRUCTURE

MIASTO (NIE) IDEA POLITYCZNA 
A STRUKTURA UPOLITYCZNIONA

A b s t r a c t
This article strives to give a polemical response to the theses occurring in contemporary Polish publications 
on  the  theory of urbanism. The presented  text  emerged  from  the  clash between  the visions,  theses  and 
opinions presented in the aforementioned publications and the vision of the city that has been absorbed and 
assimilated by the author from his distinguished professors of the Institute of City and Regional Planning 
of the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology. The author focuses on addressing the 
thesis that “the city is a political idea”. On the basis of some examples the author demonstrates in the text 
that the city is not a political idea, but a structure within which politics is made.

Keywords: city as a political idea, city as a politicised structure, politics, theory of city planning, theory 
of urbanism, theory of spatial planning, city philosophy, city as a community

S t r e s z c z e n i e
Niniejszy artykuł  jest próbą podjęcia dyskusji  z  tezami zawartymi we współczesnej  literaturze polskiej 
dotyczącej teorii urbanistyki. Prezentowany tekst „wyrósł” na podłożu zderzenia wizji, tez i opinii prezen-
towanych w tych opracowaniach z przyswojoną i zasymilowaną przez autora niniejszego artykułu wizją 
miasta przekazywaną przez wybitnych profesorów Instytutu Projektowania Miast  i Regionów Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Artykuł głównie odnosi się do tezy stwierdzającej że „miasto jest 
ideą polityczną”, Autor na podstawie przykładów pokazuje, że miasto nie jest ideą polityczną, a jest struk-
turą, w ramach której prowadzi się politykę.

Słowa kluczowe: miasto jako idea polityczna, miasto struktura upolityczniona, polityka, teoria projek-
towania miast, teoria urbanistyki, teoria planowania przestrzennego, filozofia miasta, 
miasto jako wspólnota

DOI: 10.4467/2353737XCT.15.378.4997

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

12-A/2015

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA



206

The publications  of Polish  authors  are  not many  in  the  contemporary writings  on  the 
theory  of  urbanism.  It  seems  that  the  best  known works  of  the  last  15  years  are: Teoria 
urbanistyki (Theory of Urbanism)  by  Jan  Maciej  Chmielewski,  Przestrzeń marzycieli. 
Miasto jako projekt utopijny (The Dreamers’ Space. City as a Utopian Project) by Bartłomiej 
Gutowski,  Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego (Fundamentals of Urban 
Design and Spatial Planning) by Maciej Borsa, Gra w miasto (City as a Game) by Czesław 
Bielecki and Miasto jako idea polityczna (City as a Political Idea) by Krzysztof Nawratek. 
This last publication is fairly often quoted in various studies as a theoretical foundation for 
reflections upon the city. However interesting and valuable the book may be because of its 
intellectual gravity, it is internally inconsistent and contradicts itself at numerous occasions. 
The author, as he himself points out, attempts to create a programme for the contemporary 
city and at the same time invites discussion on the project for the contemporary city presented 
in the book.

This  article  strives  to  give  a  polemic  response  to  the  theses  contained  in  the  Polish 
contemporary  publications mentioned  above. The  presented  text  emerged  from  the  clash 
between the visions of Krzysztof Nawratek and Czesław Bielecki on the one hand and the 
vision of the city absorbed and assimilated by the author of this article from his distinguished 
professors of the Institute of City and Regional Planning of the Faculty of Architecture at 
Cracow  University  of  Technology  and  subsequently,  i.e.  Zbigniew  Wzorek,  Stanisław 
Juchnowicz,  Wanda  Pencakowska,  Tadeusz  Bartkowicz,  Barbara  Bartkowicz,  Zbigniew 
Zuziak and Elżbieta WęcławowiczBilska.

1. The city as an idea

The city as such may be an idea. An idea able to gather people around it and focus their 
attention. A kind of a contemporary idea of a city is the district of Christiania in Copenhagen 
or the city of Masdar designed and built by Norman Foster. Presenting the city as an idea is 
interesting in the sense that the city as if constitutes an independent concept, a selfcontained 
creation and existence which may be described in many ways. Saying that a city is an idea 
comes close  to  the  statement  that  the city  is a phenomenon, yet neither of  the  statements 
provides the answer to the question what the city is actually like. Both of them, however, 
emphasise the importance of the city and its significance for our civilization, leaving a broad 
margin of freedom as to its definition.

Nowadays  a  fairly  popular  approach  to  the  city  is  the  one  promoting  it  as  an  idea  of 
the  civil  society,  e.g.  Paweł  Stefan  Załęski: Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie 
(Neoliberalism and Civil Society) or  Dorota  PietrzykReeves:  Idea społeczeństwa 
obywatelskiego (The Idea of Civil Society)1. The aforementioned vision of the city as a civil 

1  Załęski Paweł Stefan, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2012; PietrzykReeves Dorota, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2012; Day Peter, Designing Democratic Community Networks: Involving Communities 
through Civil Participation, Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches, Lecture 
Notes in Computer Science Volume 2362, 2002, pp. 86100; Portugali Juval, A Self-Planned City. 
Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems 2011, pp. 299311.
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society is a transposition of the vision of a civil state into the scale of the city. It is no more 
and no less than a postulate that the population should participate in the process of taking all 
the strategic decisions affecting the city. The idea of the civil society is a quite trendy slogan 
nowadays, and it is often emphasised by politicians in order to persuade voters to support 
them. The  idea  is  also  supposed  to be  a kind of  remedy  to  the problems with  immigrant 
ethnic minorities in the cities of the European Union. It is also – in a sense – a safe option 
for urban planners, since the responsibility for erroneous decisions affecting the city space 
would rest collectively on  the community who should make  their choice  themselves each 
time a strategic spatial decision is to be taken.

2. City as a political idea?2

The city is undoubtedly a political entity, but it does not seem to be a political idea or, all 
the less, a kind of game. Of course, it may be described from the perspective of ideas, but 
a political idea is of little significance for the process of its emergence. The said idea matters 
more for a city’s way of functioning because it affects the way power is exercised in the city, 
the way it is organized and sometimes also the very location of its components. However, 
if we  look  deeper  and  reach  to  the most  basic  premises  that  had  affected  the  emergence 
of particular cities, we will notice that a lot of different factors are significant. The first one 
to mention  is  the  factor  of  defence potential, with  the  example  of Roman  towns  situated 
along  the Empire  limes, Mediaeval  fortified  towns or castles. Another  important  factor  is 
the  convenient  location  for  barter  and  trade  (commercial  towns:  located  near  ports  or  at 
intersections  of major  commercial  routes).  The  third  factor  are  good  climate  conditions, 
which were decisive  in  the  emergence of  spa  towns  and health  resorts. The  fourth  factor 
are natural resources, which were the reason for the emergence of the 19th century industrial 
cities. The  above  factors  induce  the  conclusion  that  the  function  of  the  town or  city  and 
its  surrounding  territory  was  of  greater  importance  than  the  idea  that  accompanied  the 
emergence of the said town or city. It is hard to imagine that the towns popping up across the 
United States during the gold rush era were preceded by the settlers’ careful consideration of 
the idea in the name of which they desired to settle in a given area.

Naturally,  at  present  –  when  a  lot  of  issues  and  measures  have  been  politicised  – 
the city is also a political structure, but it is not a political idea. The organisational structure 
of a city  reflects  to a great extent  the organisational structure of  the state and  its  regional 
and urban policy, and the city itself  is a structure greatly dependent on the current policy. 
Adopting a certain strategy for the spatial development of a region, city or district is in many 
cases a political process and phenomenon. The adopted operational documents and approved 
strategies are very often political documents.

Every time a decision is taken on renovation of a place or establishing an area of special 
interventions  or  a  zone  of  special  privileges,  it  is  significantly  influenced  by  a  political 
vision, especially in Poland. Examples of historic projects in which politics was enormously 

2  A slightly different vision from the one presented in this article is to be found in the works of Henri 
Lefevbre,  see  e.g.  [in:]  Purcell Mark, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban 
politics of the inhabitant, GeoJournal, 102002, Volume 58, Issue 23, pp. 99108.
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important  are  housing  estates  and  industrial  works  of  strategic  propaganda  significance 
erected  in  the  communist  times. Undoubtedly,  a  political  idea was  at  play  in  the  process 
of  creation  of  Nowa  Huta  in  Kraków,  Ursynów  in Warsaw  or  the  whole  city  of  Tychy. 
If we take a great, but a really great mental shortcut, we could call the city a political idea, 
yet the term is so imprecise that using it introduces a lot of confusion. It could be agreed that 
the city is an emanation of political ideas in a broader sense, but it is not a political idea as 
such.

The fact that cities shrink and sometimes even fall apart provides evidence that the city 
is not a political idea but a living organism. If it was exclusively an idea, it would in fact be 
able to persist unchanged in the name of the idea adopted a priori. The statement by Henri 
Lefebvre that the city is a space for making politics rather than an idea in itself could hardly 
be more unambiguous in this respect.

The city is not a definite structure, on the contrary – it is characterised by changeability. 
All urban structures devised as planned and definite ideas prove the above thesis because they 
have failed the test of real life over time and have been verified negatively.

It should be mentioned that the main idea Lucio Costa and Oskar Niemeyer were guided 
by while they were designing Brasilia was segregation of functions3. Apart from that, his aim 
was to create an internal order by collisionfree transportation and optimisation of traffic so 
that all the movements would be purposeful. Brasilia and Chandigarh in India are 50 years 
old now – they are undoubtedly cities of ideas. Yet, they are not cities – political ideas, but 
cities – functional and spatial ideas, or sociotechnical ideas. Both cities grew out of European 
and American universalism and were implanted – complete and ready – into a different culture 
and a different level of civilizational development. From the perspective of half a century, 
now almost gone, it could be said that the high hopes vested in these new urban settlements 
have not really been fulfilled, and the cities live their own lives – dependent on politics, like 
all our existence. In Brasilia, additionally modelled on the idea of a garden city, it is hardly 
felt, but the vehicle traffic in both Brasilia and Chandigarh is by far more intense than it was 
assumed in the model solutions intended for traffic optimisation. 

3. Greek Polis, Vatican City, San Marino, Luxemburg, Hong Kong

Looking  at  the history of  cities, we  could  claim  that  politics,  ideas  and  independence 
used to be and still continue to be significant in citystates, i.e. cities – institutions, which 
used to be independent and sovereign from the policy of the state, because they themselves 
were  the  states. Due  to  their  status,  such  cities were  forced  to make  independent politics 
towards  their  citizens,  adjacent  areas  and  neighbouring  citystates. Analysing  one  of  the 
oldest citystates,  i.e.  the Greek Polis,  it  should be noticed  that only  the historically  fully 
developed, we could say – mature Polis in the classic era acquired significance as an adopted 
form  and  manner  of  exercising  power  based  on  the  independence  of  citizens,  who  had 
influence over the way in which urban space was managed. An important fact was that the 

3  Urban and architectural plan of  the  city Brasilia  created by  two Brazilian  architects Lucio Costa 
(spatial plan) and Oscar Niemeyer (public buildings).
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Polis was a kind of community who dwelt  in a given area  (usually comprising  the urban 
centre and the surrounding rural areas). The community was speaking the same language, 
professing  the  established  and  recognised  religion  or  religions,  which  in  turn  shaped 
a specific set of moral values4.

Another rather vague thesis which appears at times in contemporary publications, inter 
alia in studies by David Harvey5, Maciej Koralewski6 or Krzysztof Nawratek, claiming that 
a city is “a permanent revolution” also seems to be an overinterpretation. It is true that in 
the history of city development we have seen dramatic turns, we could say – revolutionary. 
Nevertheless, for many years of existence of e.g. Italian cities we cannot see anything that 
would suggest that each of the consecutive historic periods impressed its revolutionary mark 
on these cities. Authoritarian statements that the city is “constantly destroyed and recreated”, 
are  extremely  vivid  and  poetic,  and  they  correspond  well  to  the  idea  of  revolution,  but 
unfortunately they are nowhere near the reality. Of course, we can call every interference into 
the city space destruction and ruin, and at the same time we can call every action – creation. 
Moreover, everything that is done in the city can be treated as moves in a game (the market 
play in particular), yet such statements are only possible if at the outset we refuse to establish 
any basic conceptual apparatus and everything is subject to very liberal interpretation. In the 
history of development of many cities, we see a fairly integral development. Development 
which provides evidence  that consecutive generations did not destroy  the heritage  left by 
their ancestors unless we indeed insist on calling every change that takes place – destruction. 
Undoubtedly,  the  very  dynamic  and  deep  changes  which  took  place  in  cities  in  the  19th 
century  and which were  commonly  called  the  industrial  revolution  contributed  to  certain 
reinforcement of the image of a city as a revolution.

4. A structure falling apart. Loss of integrity. Atomisation

In  the  book  Miasto jako idea polityczna (City as a Political Idea),  the  author  puts 
forward  a  very  powerful  thesis  that  “The  key  moment  in  which  cities  started  to  fall 
apart  spatially  (…)  – was  the  emergence  of  nonlinear  transport,  and  first  of  all  the  loss 
of significance of pedestrian transportation” 7. Before we analyse the above issue, we need 
to ask ourselves a question whether the linear city designed by Arturo Soria y Mata, with 
its linear transportation, was an integrated city or a city broken into pieces. It seems that in 
the light of various contemporary theories and definitions the structure proposed by Arturo 
Soria  y Mata  –  in  spite  of  the  integral  character  of  its  transportation  system  –  had  little 
in common with an urban structure.

4  Trying to find at the root of a city development an idea that had been guiding its founders is a little 
like  the situation of a  literary critic  trying to guess what an author of a poem meant  to say by it. 
We know from experience that all these conjectures full of hypotheses are usually far from reality.

5  Harvey  David,  Bunt Miast, Prawo do Miasta i Miejska Rewolucja,  translated  by:  Praktyka 
Teoretyczna, ed. Krystian Szadkowski, Bęc Zmiana Foundation, Warsaw 2012.

6  Koralewski Maciej, Miasto jako arena protestów, Marii CurieSkłodowska University, Konteksty 
Społeczne, Volume I (1), Lublin 2013, pp.1824.

7  Nawratek Krzysztof,  Miasto jako idea polityczna, Korporacja ha!art, Kraków 2008,  p. 28.
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The socalled disintegration of  the city was  indeed affected by  transport, but  the most 
significant was the emergence of mass transportation servicing larger areas. This development 
may be called  the first  spatial disintegration of  the  city. The  second  stage of  this process 
was  the  popularisation  of  the  car.  In  the first  stage,  there were whole  neighbourhoods  or 
even whole towns that were situated at a considerable distance from the city centre, yet they 
were concentrated around e.g. a railway station. In the second stage, on the other hand, the 
development was completely dispersed, which was only made possible by permanent use 
of the car as the basic means of transport.

It  is  worthwhile  at  this  point  to  put  forward  the  thesis  that  the  city  is  a  kind  of 
community, and the city understood as the spatial structure is in turn an emanation of this 
community8.

The  spatial  disintegration  of  the  city  affects  the  internal  disintegration  of  the  city  as 
a  community. The disintegration of  the  internal  social  structure  created by  its  inhabitants 
in  turn  affects  the  spatial  disintegration  of  the  city. We  are  confronted  here  with  a  sort 
of  a  negative  feedback  between  social  and  spatial  relations.  Loosening  the  bonds within 
the community contributes to the spatial disintegration of the urban structure.

The city is not a political community. It is more of a cultural community sharing certain 
values – the evidence to support the above thesis could be found in historic or contemporary 
ethnic  ghettos  comprising whole  districts, where  the  binding  agent  is  the  shared  cultural 
background  and  shared  values. The  thesis  of  the  city  as  a  cultural  community  grounded 
in  the basic  system of values  is  confirmed by  the  social  problems  in France, which have 
been observed for several years now, revealing the cultural differences between the native 
French  and  the  immigrants  from Arab  countries. Another  confirmation  of  this  thesis  can 
be found in the fencedaway residential estates inhabited by people of certain social status 
and certain  set of values,  the  socalled gated communities now  in  the process of creation 
in many Polish cities9.

The loss of the sense of integrity is dangerous inasmuch as we are becoming an atomised 
and dispersed society at the local level, yet globally we are unified. It is confirmed by an easy
tonotice ongoing process of globalisation of our societies consisting mostly in standardisation 
of  consumers,  but  also  in  alienating  them  from  the  values  accepted  for  generations  and 
replacing  them with universal global values – constituents of mass culture. New societies 
do not maintain relations within the direct environment, they are more interested in world 
problems, such as global warming, mass tragedies, global economy or world fashion.

The thesis that societies function exclusively on the basis of economic principles, i.e. the 
principles of profit and loss, cannot be reconciled with the idea of the city as a community, 
in which we lose something so that we can gain something. In this approach, it could be said 
that the city – in order to remain the city – must always be in a sense a conservative space. 
This conservative character is necessary for its survival, the conservative character is also 

8  Here my view of the city begins to come closer to the standpoint presented by Krzysztof Nawratek.
9 Przy Lesie Estate  in  Toruń  –  11  multifamily  houses  built  in  2004–2006,  Garczewska Estate 
in Warsaw, completed  in 2007.  It  is estimated  that  in Warsaw  in 2011  there were  jointly approx. 
400 fencedaway residential estates. As much as 60% of the population of Warsaw and 60% of the 
population of the Tricity declared in 2012 their desire to move into one of such estates.
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a safeguard ensuring that certain values are inviolable. Finally, this conservative character 
is a constituent of the tradition which enables cities to continue their existence.

Another thesis impossible to agree with, which also appears in some contemporary works, 
is  the one  that “(…) public  spaces are  irrelevant nowadays. They have  lost  their political 
sense and now they are just decorations in an abandoned theatre (…) the struggle to preserve 
public spaces as such is like putting makeup on the face of a corpse”.

Undoubtedly, the significance of contemporary public spaces is different now from the 
one  they  had  100  years  ago. However, we  all  like  and  appreciate  public  spaces,  such  as 
the market place in Kraków or Siena, they do not seem dead spaces unless we are ready to 
admit that the cities are dead. The problem of reviving public spaces is important inasmuch 
as it is related to the problem of the declining need of encounter. This need is, nevertheless, 
fulfilled  in  the  virtual  reality  instead  of  a  physical  space  of  the  city. The  scale  and  form 
of  this  phenomenon  is  so  intense  and  so  interesting  as  a  problem  that  in  a  longterm 
perspective (which may not necessarily be very distant in time) it may lead to the situation in 
which the sense of a city’s existence will be questioned. However, such situation may only 
occur when all the social and public life has been transferred into the cyberspace. However, 
life in the virtual world is against the family, against the community and against any kind 
of union between humans,  in other words:  against  logic. Ewa Rewers points out  that  the 
postindustrial agora has moved into the cyberspace10. The city without public spaces may 
be called a city without a city, yet it may also be a city without inhabitants. Empty public 
spaces without people using them are dead, but the contemporary projects and strategies are 
by no means about “putting makeup on the face of a corpse,” they are trying to wrench those 
spaces from the arms of death. The ultimate aim and subject of these actions is the human, 
and this fact must never be lost from sight. Each person, in order to function correctly and 
enjoy good mental health, needs physical and mental activity. Such activity is possible inter 
alia in public spaces. Hence, promotion of activity and attempting to revive such spaces are 
to a certain degree aimed at the welfare of the humans in their integrity. It is also important 
that ideas should not hide from view the basic need, which is still the improvement of living 
conditions in the city for its residents11.

Symbolically,  for  ages  each  city  has  reflected  the  chase  of  humanity  after  a mythical 
land of happiness, a place where we would  for  some reason have  it better. The myth has 
found one embodiment in the story of the attempt to build an ancient city with the Tower 
of  Babel,  i.e.  a  city  in  which  all  our  needs  would  be  fulfilled  by  ourselves  and  thanks 
to ourselves. Zygmunt Bauman has said “(…) what makes modernity fluid (…) is the self- 
-fuelling and self-intensifying compulsive and obsessive modernisation”12.

10 Rewers Ewa, Post Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, TAiWPN Universitas, Kraków 
2010.

11 The author is of the opinion that a city resident should be the privileged subjects in the city. This 
postulate results from the observation that a lot of cities have the policy of giving preference to new 
investors, starting from big strategic investors all the way down to small private investors building 
singlefamily houses at the outskirts of the city. This policy brings benefits to the investors at the 
expense of the city residents.

12 Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warsaw 2011, p. 26.
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Can  the  sense  of  something missing  –  of  unfulfilment  –  be  the  driving  force  for  the 
city? It would appear that it can, but it results from the innate feature of man – the eternal 
malcontent, the person who has always – through generations – been unfulfilled. The sense 
of  something missing  is  essential  for  our  nature  and  constitutes  the  driving  force  for  yet 
another quest, i.e. for new inventions and development. Unfulfilment is the human feature 
pushing us towards new challenges and actions. Humans are incomplete – not because they 
are  porous,  as  described by Krzysztof Nawratek  in  his  book,  but  they  are  incomplete  by 
nature. The final explanation of  this archhuman  feature may be  found  in St. Augustine’s 
words: “(…) my heart is restless until it rests in God”. This restlessness is our driving force, 
the flywheel of progress and  the motivation  for going  further and  reaching deeper.  In  the 
specific situation of the city, the finding what is missing translates into satisfying our higher 
level needs: the cinema or theatre.

For centuries  the city has been  the community of  free people. This  thesis  is presented 
inter alia by Jan Ptaśnik in his book Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce (Towns and 
Townspeople in old Poland)13, who refers to the examples of the socalled Italian communes 
modelled  on  the  idea  of German  towns, which were models  of  burghers’  freedom  in  the 
Middle Ages. Moreover, from the historic point of view, the driving force for development 
in  towns were first of  all privilege and convenience. Convenience and  the accompanying 
higher standard were an added value in comparison with rural areas. The towns were also 
places were finding a  job was easier. This process was particularly visible  in 19thcentury 
industrial cities.

In  its  document  entitled  Cities of Tomorrow  issued  in  2011,  the  European  Union 
promotes  comprehensively  the  development  of  cities  encouraging  the  socalled  social 
inclusion. The process is supposed to be characterised by inter alia high quality of life and 
prosperity a well as a high degree of social cohesion. A person linked into the city (plugged 
in) is – in my opinion – a person who in a sense works for the benefit of the city. The place 
where the person is plugged in the city is the area in which they are plugged into a given 
social group. If there is no participation in any group, the situation resembles the situation 
of  a  single  atom  confronted  with  the  whole  organism.  Therefore  it  is  very  important  to 
try  and plug people  in groups  and  associations which  can provide  links between  the  city 
and  its  inhabitants.  Goals  related  to  working  for  the  city  may  be  achieved  on  the  level 
of social groups and, similarly, privileges for city residents may be demanded and obtained 
on this level14.

At  present  the work  of  individuals  for  the  benefit  of  the  city  is  restricted  to working 
in  parties  or  –  less  frequently  –  in  civic  organisations  or  other  institutions  acting  for 
the  public  welfare.  It  should  be  emphasised  once  again  that  a  person  associated  with 
the city is the one who is plugged in a group. It can be observed in smaller towns or cities 
–  and  frequently  in  bigger  ones,  too  –  that  the  “power”  and  dynamics  of  development 

13 Ptaśnik Jan, Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 
1949.

14 Each subordination is violence. In this sense spatial planning is violence. But this line of argumentation 
leads directly to the mental shortcut that living in compliance with any specified rules and norms 
entails being subjected to violence.
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depends on  the  commitment of  its  inhabitants  in  the  selfgovernment,  administration  and 
economy.

Summing up, it must be stated that political determinants do affect the growth of societies 
and they influence the expansion and development of towns and cities. We should mention 
at  this  point  e.g.  the  universal  enfranchisement,  which  in  the  postwar  years  in  Poland 
brought about a considerable  influx of  rural populations  into cities. Political determinants 
also  affect  the  population  dynamics,  which  could  have  been  observed  e.g.  after  opening 
the labour markets of Western Europe for the Polish.

Claiming  that  the  city  is  a  political  idea  presents  the  attitude  characteristic  of  the 
creationist trend, in which the author is convinced that he is able to create a city from scratch 
with the use of an idea. Is it then possible to create an androgenic, i.e. a transcultural, trans 
commercial and transsexual, city? If we accept the vision of the city as a cultural community, 
it  does  not  seem  possible.  Only  an  extremely  liberal  approach would  enable  completely 
different cultural patterns to coexist alongside each other. Nevertheless, it seems impossible 
to have a model that would reconcile liberalism and conservatism. We have to admit, though, 
that for centuries the city has been able to reconcile these totally different attitudes and it still 
continues doing so, just like it is able to reconcile originality and complexity, competition 
and  cooperation.  It  is  so  because  on  the  one  hand  the  city  is  a  complementary  organism 
and on the other – a chaotic and internally contradictory phenomenon. The explanation for 
these  contradictions occurring  in  the  same area –  at  the  same place –  is  the  fact  that  the 
space and the principles of its division and functioning, i.e. all the methods of delimitation 
between  totally  different  orders  in  space,  law,  or  even  morals,  are  in  fact  blurred  and 
dynamic, we may say: outstretched in time and space. Practically in each town or city these 
principles are negotiated daily  in  the dynamic process of  living rather  than  in  the process 
of constructing ideas.

We współczesnej  literaturze  dotyczącej  teorii  urbanistyki  niewiele  jest  publikacji  pol
skich autorów. Wydaje się, że do najbardziej znanych pozycji ostatnich 15 lat należą: Teoria 
urbanistyki ‒ Jana Macieja Chmielewskiego, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt uto-
pijny – Bartłomieja Gutowskiego, Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego ‒ Ma
cieja Borsy, Gra w miasto ‒ Czesława Bieleckiego, Miasto jako idea polityczna ‒ Krzysztofa 
Nawratka. Ta  ostatnia  pozycja  jest  dość  często  cytowana w  różnych  opracowaniach  jako 
podbudowa teoretyczna rozważań o mieście. Jakkolwiek jest to publikacja interesująca i nie
zwykle  cenna  ze względu  na  swój  „ładunek”  intelektualny,  to  jednak w wielu miejscach 
książka ta jest wewnętrznie sprzeczna. Autor jak sam wskazuje próbuje budować program 
dla współczesnego miasta, jednocześnie zachęca do dyskusji nad przedstawionym w książ
ce projektem dla miasta współczesnego.
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Niniejszy  artykuł  jest  próbą  podjęcia  dyskusji  z  tezami  zawartymi  w  wymienionej 
współczesnej literaturze polskiej. Prezentowany tekst „wyrósł” na podłożu zderzenia wizji 
Krzysztofa Nawratka, Czesława Bieleckiego  z  przyswojoną  i  zasymilowaną  przez  autora 
niniejszego artykułu wizją miasta przekazywaną przez wybitnych profesorów Instytutu Pro
jektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, tj.: Zbignie
wa Wzorka, Stanisława Juchnowicza, Wandę Pencakowską, Tadeusza Bartkowicza, Barbarę 
Bartkowicz, Zbigniewa Zuziaka i Elżbietę WęcławowiczBilską.

1. Miasto jako idea:

Miasto samo w sobie może stanowić ideę. Ideę, wokół której i dla której gromadzą się 
ludzie. Swoistą współczesną ideą miasta jest dzielnica Christiania w Kopenhadze oraz pro
jektowane i realizowane przez Normana Fostera miasto Masdar.

Ujęcie miasta jako idei o tyle jest ciekawe, że miasto stanowi jakby samodzielne poję
cie,  samodzielny  twór  i byt, który można opisywać na wiele  sposobów. Miasto  jako  idea 
jest bliskie stwierdzeniu, że miasto to fenomen, lecz ani jedno stwierdzenie, ani drugie nie 
przesądza,  jakie w zasadzie  jest miasto. Stwierdzenia  te  jednak podkreślają ważność mia
sta  i  jego znaczenie dla naszej cywilizacji, pozostawiając szerokie pole do samej definicji 
miasta.

Współcześnie dość powszechna w literaturze i prasie staje się postawa promująca miasto 
jako  ideę  społeczeństwa  obywatelskiego,  np.  Paweł  Stefan  Załęski: Neoliberalizm  i  spo
łeczeństwo  obywatelskie,  Dorota  PietrzykReeves:  Idea  społeczeństwa  obywatelskiego1. 
Wspomniana  wizja  miasta  jako  społeczeństwa  obywatelskiego  jest  przeniesieniem  wizji 
państwa obywatelskiego na skalę miasta. Ni mniej ni więcej  jest  to postulat uczestnictwa 
ludności w podejmowaniu wszelkich strategicznych decyzji dotyczących miasta. Współcze
śnie  idea  społeczeństwa  obywatelskiego  jest  dość modnym  stwierdzeniem,  które  podkre
ślane jest przez polityków w celu pozyskania wyborców. Idea ta ma też stanowić pewnego 
rodzaju  antidotum na problemy z mniejszościami etnicznymi emigrantów w miastach Unii 
Europejskiej. Jest też ona w jakimś sensie bezpieczną wizją dla urbanistów, gdyż odpowie
dzialność za błędne decyzje przestrzenne spoczywałaby kolektywnie na społeczeństwie, któ
re każdorazowo przy strategicznych decyzjach przestrzennych powinno dokonywać wyboru 
określonego rozwiązania.

1  Załęski Paweł Stefan, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2012. PietrzykReeves Dorota, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2012. Day Peter, Designing Democratic Community Networks: Involving Communities 
through Civil Participation, Digital Cities II: Computational and Sociological Approaches, Lecture 
Notes  in Computer Science, Volume 2362, 2002, s. 86100. Portugali Juval, A Self-Planned City. 
Complexity, Cognition and the City, Understanding Complex Systems 2011, s. 299311.
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2. Miasto jako idea polityczna?2

Miasto niewątpliwie jest bytem politycznym, ale nie wydaje się by miasto było ideą po
lityczną ani tym bardziej rodzajem gry. Oczywiście można je opisać od strony idei, ale dla 
jego procesu powstawania idea polityczna nie ma większego znaczenia. Owa idea bardziej 
ma znaczenie dla sposobu funkcjonowania miasta przez to, że wpływa na sposób sprawowa
nia władzy w mieście oraz na jego organizację, a czasami na samą lokację poszczególnych 
jego elementów. Patrząc  jednak głębiej,  sięgając do najgłębszych przesłanek, które miały 
wpływ na powstanie konkretnych miast,  zauważyć należy,  że  znaczenie ma bardzo wiele 
różnych czynników. Wymienić tu w pierwszej kolejności należy przede wszystkim czynnik 
obronności,  gdzie  przykładem  są miasta  rzymskie  na  granicach  limesu, miasta warowne, 
twierdze średniowieczne. Drugim znaczącym czynnikiem jest dogodna lokalizacja dla pro
wadzenia wymiany i handlu (miasta handlowe: portowe oraz na skrzyżowaniach głównych 
traktów handlowych). Trzecim czynnikiem są dobre warunki klimatyczne, które decydowały 
o powstaniu miast uzdrowiskowych i miast kurortów. Czwartym czynnikiem są bogactwa 
naturalne, które były przyczyną powstania XIX wiecznych miast przemysłowych. Powyższe 
czynniki skłaniają do stwierdzenia, że większe znaczenie miała funkcja miasta  i  jego naj
bliższego  terytorium niż  idea,  jaka  towarzyszyła powstaniu miasta. Trudno przypuszczać, 
że powstające w Stanach Zjednoczonych miasteczka związane z  tzw. gorączką złota były 
poprzedzone  refleksją osadników co do  idei, w  imię której pragną oni  się osiedlić na da
nym terytorium.

Oczywiście współcześnie, gdy wiele spraw i rozwiązań jest upolitycznionych miasto jest 
też  strukturą upolitycznioną,  lecz nie  jest  ideą polityczną. Struktura organizacyjna miasta 
zależny bardziej od struktury organizacyjnej państwa i prowadzonej przez nie polityki regio
nalnej i miejskiej, a samo miasto jest strukturą ściśle zależną od prowadzonej polityki. Przyj
mowanie określonej strategii rozwoju przestrzennego regionu, miasta czy dzielnicy, w wie
lu  przypadkach  jest  procesem  i  zjawiskiem politycznym.  Przyjęte  dokumenty  operacyjne 
i zatwierdzone strategie często są dokumentami politycznymi.

Każdorazowo rewaloryzacje i obszary specjalnych interwencji oraz obszary specjalnych 
ulg są szczególnie w polskiej rzeczywistości obszarami, w których wizja polityczna ma duże 
znaczenie. Przykładem historycznych  realizacji, w których polityka miała olbrzymie zna
czenie są zrealizowane w czasie komunizmu osiedla mieszkaniowe i strategiczne ‒ propa
gandowe zakłady pracy. Z pewnością z ideą polityczną mieliśmy do czynienia w procesie 
tworzenia krakowskiej Nowej Huty czy warszawskiego Ursynowa oraz w procesie powsta
wania Tychów. W wielkim, ale  to wielkim skrócie myślowym można miasto nazwać ideą 
polityczną, jednak jest to na tyle niesprecyzowane pojęcie, że wprowadza wiele zmieszania. 
Można by jednak przyjąć, że miasto jest emanacją idei politycznych w szerszym zakresie, 
ale samo w sobie nie jest ideą polityczną.

Fakt, że miasta kurczą się i czasem wręcz się rozpadają świadczy o tym, że miasto nie 
jest ideą polityczną, a bardziej żywym organizmem. Gdyby miasto było tylko i wyłącznie 

2  Z nieco inną wizją niż prezentowana w niniejszym artykule możemy się spotkać w pracach Henriego 
Lefebvra m.in. [w:] Purcell Mark, Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics 
of the inhabitant, GeoJournal, 102002, Volume 58, Issue 23, s. 99108.
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ideą, to faktycznie mogłoby niezmiennie trwać w imię jakiejś przyjętej a priori idei. Stwier
dzenie Henriego Lefebra, że miasto jest raczej przestrzenią dla prowadzenia polityki niż ideą 
samą w sobie jest w tym względzie bardzo jednoznaczne.

Miasto  nie  należy  do  struktur  skończonych,  charakteryzuje  się  bowiem  zmiennością. 
Dowodzą temu wszelkie struktury miejskie pomyślane jako zaplanowane i skończone idee, 
które na przestrzeni lat nie sprawdziły się w realnym życiu. Wspomnieć należy, że naczel
ną ideą przy projektowaniu Brasilii przez Lucio Costę i Oskara Nemeyera była segregacja 
funkcji, poza tym celem było stworzenie ładu wewnętrznego poprzez bezkolizyjną komuni
kację i zoptymalizowanie ruchu tak, aby wszelkie przemieszczenia były wyłącznie celowe3. 
Brasilia i Indyjski Chandigarh kończą 50 lat – miasta te należą niewątpliwie do miast idei. 
Nie są to jednak miasta idee polityczne, a raczej miasta idee funkcjonalnoprzestrzenne, czy 
też  idee  socjotechniczne. Obydwa miasta wyrosły  na  podłożu  euro–amerykańskiego  uni
wersalizmu i w gotowej postaci zostały przeniesione i wszczepione w inną kulturę i na inny 
szczebel rozwoju cywilizacyjnego. Z perspektywy upływającego pół wieku można powie
dzieć, że pokładane w tych nowych założeniach nadzieje raczej się nie spełniły, a miasta też 
żyją swoim rytmem zależnym ‒ jak cała nasza egzystencja ‒ od polityki. W Brasili wzoro
wanej dodatkowo na idei miasta ogrodu, zupełnie się tego nie odczuwa, za to ruch samocho
dowy w Brasilii i Chandigarh jest znaczenie większy niż to zakładały modelowe rozwiąza
nia w zakresie optymalizacji ruchu.

3. Greckie Polis, Watykan, San Marino Luksemburg, Honkong

W  świetle  rozwoju  historii  miast  stwierdzić  można,  że  polityka,  idea  i  niezależność 
miały  i  mają  znaczenie  w  miastachpaństwach,  czyli  miastach‒instytucjach,  które  były 
niezależne i suwerenne od polityki państwa, bo same stanowiły państwo. Miasta te z racji 
swojego statusu były zmuszone do prowadzenia niezależnej polityki względem swoich oby
wateli i obszarów ościennych oraz sąsiednich miast–państw. Analizując jedne z najstarszych 
miast‒państw,  czyli greckie Polis, należy zauważyć,  że dopiero historycznie ukształtowa
ne, można powiedzieć ‒ dojrzałe Polis w epoce klasycznej nabrało znaczenia jako przyjęta 
forma i sposób sprawowania władzy polegający na niezależności swoich obywateli, którzy 
mieli wpływ na  sposób zarządzania przestrzenią miejską.  Istotnym  faktem  jest  to,  że Po
lis było rodzajem wspólnoty, która zamieszkiwała określony obszar (zwykle składający się 
z ośrodka miejskiego i okolicznych terenów wiejskich), wspólnota ta używała tego samego 
języka, wyznawała uznaną religię lub religie, które z kolei kształtowały określone wartości 
moralne4.

3  Plan  urbanistycznoarchitektoniczny  miasta  Brasili  stworzyli  dwaj  brazylijscy  architekci  Lucio  
Costa (plan przestrzenny) i Oscar Niemeyer (budynki użyteczności publicznej).

4  Doszukiwanie się u podstaw rozwoju miast idei, która by przyświecała jego założycielom przypomi
na trochę sytuację krytyka literackiego próbującego odgadnąć, co autor  wiersza miał na myśli. Wie
my z doświadczenia, że pełne hipotez przypuszczenia mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.
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Kolejna z bardzo ogólnikowych tez, która pojawia się czasami we współczesnej litera
turze, m.in. w opracowaniach Davida Harveya5; Macieja Koralewskiego 6; Krzysztofa Na
wratka, mówiąca że miasto  jest „permanentną rewolucją”  też wydaje się nadinterpretacją. 
Owszem w historii rozwoju miast widzimy zwroty dramatyczne, można powiedzieć rewolu
cyjne. Jednak przez wiele lat trwania np. miast włoskich nie dostrzegamy faktu, aby każda 
z nastających epok odcisnęła na tych miastach rewolucyjne piętno. Autorytarne stwierdzenia, 
że miasto wciąż  jest  „niszczone  i wciąż  jest  tworzone”  są niezwykle barwne  i poetyckie, 
wpisujące  się w  idee  rewolucyjności,  ale  stwierdzenia  takie niestety mijają    się z  rzeczy
wistością. Niewątpliwie każdą ingerencję w przestrzeń możemy nazwać destrukcją i nisz
czeniem i jednocześnie każde działanie możemy nazywać tworzeniem, każde też działanie 
w mieście możemy traktować jako grę (a szczególnie grę rynkową), jednak takie stwierdze
nia są tylko wtedy możliwe, gdy na wstępie nie ustalimy żadnego bazowego aparatu pojęcio
wego, a wszystko będzie podlegało bardzo swobodnej interpretacji. W historii rozwoju miast 
widzimy w wielu przypadkach dość integralny rozwój. Rozwój, który świadczy tylko o tym, 
że kolejne pokolenia wcale nie niszczyły dorobku pokoleń wcześniejszych, chyba że  rze
czywiście każdą zaistniałą zmianę nazwiemy destrukcją. Niewątpliwie do pewnego utrwa
lenia się wizji miasta jako rewolucji przyczyniły się bardzo dynamiczne i głębokie zmiany 
w miastach, jakie zaszły w XIX wieku nazywane powszechnie rewolucją przemysłową.

4. Struktura rozpadająca się. Utrata integralności. Atomizacja

W książce Miasto jako idea polityczna postawiona jest bardzo silna teza, że: „Kluczo
wym momentem, w którym miasta zaczęły się przestrzenie rozpadać (…) – było pojawienie 
się nieliniowego transportu, a przede wszystkim utrata znaczenia przez transport pieszy”7. 
Na wstępie rozważań nad powyższą kwestią, trzeba zadać pytanie, czy zaprojektowane przez 
Arturo Soria y Matę miasto liniowe, z liniowym transportem, byłoby miastem zintegrowa
nym czy miastem rozbitym? Wydaje się, że w świetle różnych współczesnych teorii i definicji 
struktura jaką zaproponował Arturo Soria y Mata mimo integralności transportu ze strukturą 
miejską nie miała wiele wspólnego. Na tak zwany rozpad miasta rzeczywiście wpływ miał 
transport, ale największe znaczenie miało pojawienie się transportu masowego obsługujące
go większe terytorialnie obszary. Fakt ten można nazwać pierwszym rozbiciem przestrzen
nym miasta. Drugim etapem  tego procesu  rozbicia było upowszechnienie  się  samochodu. 
Jakkolwiek w pierwszym etapie powstawały dzielnice, a czasem całe miasteczka, oddalone 
od centrum miasta, ale skupione wokół np. dworca czy stacji kolejowej, tak w drugim etapie 
nastąpiło  całkowite  rozproszenie  zabudowy, możliwe  do  zniwelowania  przez  permanent
ne używanie samochodu jako podstawowego środka transportu.

5  Harvey David, Bunt Miast, Prawo do Miasta i Miejska Rewolucja, przekład: Praktyka Teoretyczna, 
redakcja: Krystian Szadkowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

6  Koralewski Maciej, Miasto jako arena protestów, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Konteksty 
Społeczne, Tom I (1), Lublin 2013, s. 1824.

7  Nawratek Krzysztof, Miasto jako idea polityczna, Korporacja ha!art, Kraków 2008, s. 28.
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Warto w tym miejscu postawić tezę, że miasto jest rodzajem wspólnoty, którego emana
cją jest z kolei miasto w postaci struktury przestrzennej8.

Opisane powyżej rozbicie przestrzenne miasta wpływa na rozbicie wewnętrzne wspól
noty  jaką  jest miasto. Z kolei  rozbicie wewnętrzne  struktury  społecznej  jaką  tworzą  jego 
mieszkańcy wpływa na rozbicie przestrzenne miasta. Jest to sprzężenie zwrotne pomiędzy 
relacjami społecznymi a relacjami przestrzennymi. Tym samym rozluźnienie więzi społecz
nych przyczynia się do rozpadu przestrzennego struktury miejskiej.

Miasto nie  jest  rodzajem wspólnoty politycznej. Bardziej miasto  jest  rodzajem wspól
noty kulturowej wyznającej określone wartości – świadczyć o tym mogą powstające histo
rycznie i współcześnie getta etniczne jako całe dzielnice, których bazą jest wspólna kultura 
i wspólne wartości. Potwierdzeniem tezy o mieście jako wspólnocie kulturowej opartej na 
bazowym systemie wartości są obserwowane od kilku lat problemy społeczne we Francji, 
ujawniające odmienność kulturową emigrantów z krajów arabskich. Innym potwierdzeniem 
tej  tezy mogą być  także zamknięte osiedla mieszkaniowe  ludzi o określonym stanowisku 
społecznym i o określonych wartościach. Przykładem mogą być tu tzw. gated communities 
realizowane w wielu miastach polskich9.

Utrata poczucia integralności jest tu o tyle niebezpieczna, że stajemy się społeczeństwem 
zatomizowanym,  rozproszonym,  ale  za  to  jednolitym  globalnie.  Potwierdza  to  łatwo  za
uważalny, postępujący ciągle proces globalizacji naszych społeczeństw, polegający głównie 
na ujednoliceniu konsumentów, ale  i oderwaniu  ich od przyjętych przez pokolenia warto
ści na rzecz wyznawanych wartości ogólnoświatowych wpisujących się w kulturę masową. 
Nowe społeczeństwa nie podtrzymują związków z bezpośrednim otoczeniem, bliższe mu są 
natomiast problemy światowe, takie jak globalne ocieplenie, masowe tragedie, czy globalna 
ekonomia i moda światowa. Opieranie zasad funkcjonowania społeczeństwa tylko na eko
nomii, a więc na zasadach zysku i strat nie jest przystawalne do idei miasta jako wspólnoty, 
w której coś tracimy, byśmy mogli coś zyskać. W tym ujęciu można by powiedzieć, że mia
sto, aby pozostało miastem, zawsze musi być w jakimś znaczeniu przestrzenią konserwatyw
ną. Ta konserwatywność miasta  jest mu potrzebna, aby przetrwało, konserwatywność  jest 
też gwarantem nienaruszalności pewnych wartości. Wreszcie konserwatywność wpisuje się 
w tradycję, która pozwala miastom trwać.

Nie sposób też zgodzić się z kolejną tezą, która pojawia się również w niektórych współ
czesnych pracach,  że dla współczesnego miasta „(…) przestrzenie publiczne nie mają zna
czenia. Utraciły  swój  sens  polityczny  i  dziś  są  dekoracjami w  opuszczonym  teatrze  (…) 
walka o przestrzenie publiczne jako takie jest pudrowaniem trupa”. Niewątpliwie znaczenie 
współczesnych przestrzeni publicznych jest inne 100 lat temu. A jednak powszechnie lubimy 
i doceniamy przestrzenie publiczne takie jak, rynek w Krakowie czy Sienie, i nie wydają się 
to być przestrzenie martwe, chyba że martwe będą miasta. Problem rewitalizacji przestrzeni 
publicznych jest o tyle istotny, że dotyczy zaniku potrzeby spotkania. Potrzeba ta jest jednak 

8  Tu moje spojrzenie na miasto zaczyna się zbliżać do stanowiska Krzysztofa Nawratka.
9  „Osiedle Przy Lesie” w Toruniu – 11 budynków wielorodzinnych zrealizowanych w latach 2004–
2006, „Osiedle Garczewska” w Warszawie – zakończone w 2007 roku. Ogółem przyjmuje się, że w 
Warszawie w 2011 roku było łącznie ok. 400 zamkniętych osiedli. Aż 60% ludności Warszawy i 60% 
mieszkańców Trójmiasta deklarowało w 2012 roku chęć zamieszkiwania w takich osiedlach.
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realizowana w przestrzeni wirtualnej zamiast w przestrzeni fizycznej jaką jest miasto. Skala 
i forma tego zjawiska jest tak intensywna i jako problem ciekawa, że w dalekiej perspekty
wie (chociaż być może niezbyt odległej w czasie), może doprowadzić do sytuacji zakwestio
nowania sensu istnienia miasta. Jednak sytuacja taka może nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpi 
przeniesienie całego życia społecznego i publicznego w cyberprzestrzeń. Życie w wirtual
nym świecie jest jednak wbrew rodzinie, wbrew społeczności i wbrew jakiejkolwiek wspól
nocie, innymi słowy wbrew jakiejkolwiek logice. Ewa Rewers zauważa, że postindustrialna 
agora przeniosła się w cyberprzestrzeń10. Miasto bez przestrzeni publicznych możemy na
zwać miastem bez miasta, może jednak być też miastem bez mieszkańców. Już samo istnie
nie przestrzeni publicznych, bez ludzi korzystających z nich powoduje, że przestrzenie te są 
martwe, ale we współczesnych projektach i strategiach nie chodzi bynajmniej o „pudrowanie 
trupa”, a raczej o wyrwanie tych przestrzeni z agonii. Głównym celem i podmiotem dzia
łań, którego nie wolno stracić sprzed oczu jest człowiek. Dla każdego człowieka i dla jego 
prawidłowego funkcjonowania  i zdrowia psychicznego potrzebna  jest aktywność fizyczna 
i psychiczna możliwa do realizacji m.in. w przestrzeniach publicznych. Zachęta do aktywno
ści i próba rewitalizacji przestrzeni są w jakimś stopniu dbaniem o dobro człowieka w całej 
jego integralności. Ważne jest też, aby idee nie przysłoniły podstawowej potrzeby, jaką jest 
poprawa warunków życiowych w mieście dla podmiotu, jakim jest jego mieszkaniec11.

Symbolicznie każde miasto stanowiło od wieków pogoń człowieka za mityczną krainą 
szczęśliwości, za miejscem gdzie będzie nam z jakiegoś powodu lepiej. Mit ten urzeczywist
nia wizja próby zbudowania starożytnego miasta z Wieżą Babel – czyli miasta, w którym 
wszystkie nasze potrzeby przez nas samych i dzięki nam samym zostaną zaspokojone. Zyg
munt Bauman stwierdził „(…) tym co czyni nowoczesność płynną (…) jest samo napędo
wa i samo intensyfikująca się, kompulsywna i obsesyjna modernizacja”12.

Czy poczucie braku, niespełnienia może stanowić motor napędowy miasta? Wydaje się, 
że tak, ale wynika to z naturalnej cechy człowieka jako wiecznego malkontenta, osoby ciągle 
i przez pokolenia niespełnionej. To poczucie braku jest istotne dla naszej natury i stanowi 
motor nowych poszukiwań, a więc wynalazków i rozwoju. Niespełnienie jest cechą człowie
ka pchającą go do podejmowania nowych wyzwań i akcji. Człowiek jest niepełen nie dla
tego, że jest porowaty jak to określił Krzysztof Nawratek w swojej książce, raczej człowiek 
jest  niepełny  jako  taki.  Jako wytłumaczenie  ostateczne  tej  ze wszechmiar  ludzkiej  cechy 
należałoby zacytować słowa Św. Augustyna „(…) niespokojne jest serce moje, dopóki nie 
spocznie w Bogu.” Owa niespokojność jest naszą podstawową siłą napędu, siłą rozwoju oraz 
poszukiwania coraz dalej i coraz głębiej. Realizacja braków – konkretnie w mieście przekła
da się na zaspokojenie nie naszych  potrzeb wyższego rzędu: typu kino czy teatr.

10 Rewers Ewa, Post Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, TAiWPN Universitas, Kraków 
2010.

11 Autor prezentuje stanowisko, że mieszkaniec miasta powinien być podmiotem uprzywilejowanym 
w mieście. Taki postulat wynika z obserwacji, że wiele miast prowadzi politykę sprzyjającą nowym 
inwestorom, począwszy od inwestorów dużych strategicznych, a skończywszy na inwestorach pry
watnych budujących domki jednorodzinne na obrzeżach miast. Polityka ta jest prowadzona dla dob
ra tych inwestorów, kosztem mieszkańców miasta.

12 Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 26.
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Miasto  przez  wieki  było  zbiorem  i  zbiorowością  ludzi  wolnych.  Tę  tezę  prezentuje 
m.in. Jan Ptaśnik w swojej książce Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce13, powołując 
się na przykłady tzw. komun włoskich, wzorowanych na idei miast germańskich, będących 
w  średniowieczu wzorcem wolności mieszczańskiej. Dodatkowo historycznie w miastach 
motor napędowy stanowił przede wszystkim przywilej i wygoda. Wygoda i związany z nią 
wyższy standard stanowiły coś więcej, w porównaniu z terenami wiejskimi. Miasto było też 
miejscem, gdzie  łatwiej można było  znaleźć pracę. Ten proces był  szczególnie widoczny 
w przemysłowych miastach XIXwiecznych.

Unia Europejska w swoim dokumencie pt. Miasta Przyszłości wydanym w 2011  roku 
w szeroki sposób promuje rozwój miast sprzyjający tzw. włączeniu społecznemu. Proces ten 
ma cechować się m.in. wysoką jakością życia i dobrobytem oraz wysokim stopniu spójno
ścią społeczną. Człowiek wpleciony (wpięty) w miasto człowiek plug-in w moim mniema
niu to człowiek pracujący w jakimś sensie dla dobra i na rzecz miasta. Pole wpięcia danej 
jednostki w miasto to pole wpięcia w daną grupę społeczną, gdy nie można zaobserwować 
żadnego uczestnictwa człowieka, w żadnej grupie to przypomina pozycję pojedynczego ato
mu względem całego organizmu. Dlatego bardzo ważna jest próba wpinania ludzi w jakie
kolwiek grupy i stowarzyszenia, które mogą być ogniwami pośrednimi pomiędzy miastem 
a jego mieszkańcami. Z poziomu grup społecznych mogą być realizowane cele zwiane z pra
cą  na  rzecz miasta,  z  poziomu  tych  grup mogą  też  być  łatwiej  egzekwowane  przywileje 
dla mieszkańców miasta14.

Obecne  działanie  poszczególnych  osób  na  rzecz miasta  ogranicza  się  do  działalności 
w  partiach,  rzadziej  w  organizacjach  społecznych  czy  innych  instytucjach  działających 
na rzecz dobra publicznego. Jeszcze raz należy podkreślić, że człowiek związany z miastem 
to ten, który jest wpięty w jakąkolwiek grupę. W małych, a często również w dużych mia
stach obserwować możemy zależność, że „siła” i dynamika rozwoju miasta zależy od zaan
gażowania jego mieszkańców w samorządzie, administracji i gospodarce.

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  polityczne  determinanty  mają  wpływ  na  wzrost 
społeczeństwa, wpływają  na  rozrost  i  rozwój miast. Wspomnieć  tu  należy  chociażby  po
wszechne uwłaszczenie, które w Polsce w latach powojennych spowodowało znaczny na
pływ ludności ze wsi do miast. Polityczne determinanty mają wpływ na dynamikę populacji. 
Obserwować to mogliśmy chociażby po otwarciu dla Polaków rynków pracy w zachodniej 
Europie.

Stwierdzenie, że miasto jest ideą polityczną i jest postawą reprezentującą nurt kreacjo
nizmu, w którym autor jest przekonany o tym, że jest w stanie stworzyć miasto od począt
ku do końca za pomocą idei. Czy jest zatem możliwe stworzenia miasta androgenicznego, 
czyli transkulturowego, transkomercyjnego i transseksualnego? Jeśli przyjmiemy wizję mia
sta  jako wspólnoty kulturowej,  to wydaje  się, że nie  jest  to możliwe. Tylko przy skrajnie 
liberalnym podejściu mogą funkcjonować obok siebie różne wzorce kulturowe. Jednak funk

13 Ptaśnik Jan, Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1949.

14 Każde podporządkowanie się jest przemocą. W tym sensie planowania przestrzenne jest przemocą. 
Ale takie argumentowanie prowadzi do prostego skrótu myślowego, że nasze życie wg określonych 
zasad i norm podporządkowane jest przemocy.
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cjonowanie wzorca godzącego liberalizm i konserwatyzm jest chyba nie możliwe. Przyznać 
jednak  należy,  że miasto  przez wieki  jakoś  te  dwie  skrajnie  różne  postawy godziło  i  go
dzi, tak jak godzi oryginalność i złożoność, konkurencję i kooperację. Miasto jest bowiem 
z  jednej  strony  tworem komplementarnym, z drugiej  zaś  strony  jest  tworem wewnętrznie 
sprzecznym i chaotycznym. Wytłumaczeniem istnienia sprzeczności na tym samym terenie 
– na tym samym miejscu jest fakt, że przestrzeń i zasady podziału, zasady funkcjonowania, 
czyli wszelkie miary podziału pomiędzy skrajnie  różnymi porządkami w przestrzeni, pra
wie, a czasami nawet obyczajowości są w zasadzie płynne i dynamiczne, można powiedzieć 
rozciągnięte w  czasie  i  przestrzeni. Zasady  te  praktycznie w każdym mieście  ustalane  są 
na bieżąco w procesie dynamiki życia, a nie w procesie budowania idei.
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Ill.  1.  Realized a small part of the ideal city Chaux by Nicolas Ledoux ‒ is an example of a city steeped 
in the idea of political vision (Photo  from:/rekultura.blox.pl/2009/07/Architekcirewolucyjni.
html)

Il.  1.  Zrealizowany  niewielki  fragment  idealnego miasta  Chaux  przez Nicolasa  Ledoux  –  stanowi 
przykład miasta idei przesiąkniętej wizją polityczną (zdjęcie z: http://rekultura.blox.pl/2009/07/
Architekcirewolucyjni.html/)
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Contemporary  economic  growth  related  to  the  production,  transmission  and  practical 
implementation of information (knowledge economy) affects significantly the changes going 
on  in  the  spatial  structure of cities as well  as  the emergence of different concepts of city 
evolution. The concepts may be divided into two groups: one – related directly to building 
new cities, mostly  in Asia, and  the other – projects  introducing modern solutions  into  the 
existing urban structures. The latter strategy is widespread in Europe, where projects which 
–  owing  to  technological  innovations  and  proecological  solutions  –  are  to  contribute  to 
the improved functionality of urban services and sustainable city growth are carried out on 
a large scale1. In spite of giving the city many different names and describing it as creative, 
mobile, cellular, intelligent, scientific, mediaoriented etc., all the above concepts have a lot 
of common features, which is the consequence of the fact that they share the fundamental 
principle of the city functioning, i.e. they see it as a place where the contemporary economy 
is able to grow dynamically. They all try to define the new spatial form and social relations 
characteristic of the economy based on knowledge and innovation.

The  following  may  be  distinguished  among  the  specific  features  characterising  the 
knowledgebased economy which particularly affect the contemporary ideas of the city:
–  concentration of highly specialised and creative employees,
–  scientific  and  technological  advancement  and  the  related  emergence  of  innovative 

branches of industry and technologies,
–  creation of new spatial forms for economic centres,
–  the effect of glocalisation.

According  to  R.  Florida,  the  creative  class  –  responsible  for  the  economic  growth 
of urbanised centres –  is  composed of  two professional groups:  “the  supercreative core” 
(scientists, researchers, engineers, artists) and the creative professionals (liberal professions), 
both of which  focus on  searching  for original problems and creative  solutions  thereto on 
the basis of the accessible resources of knowledge2. Florida associates this class with cities, 
which – by offering attractive living conditions – have the highest chances for growth,  in 
compliance with the 3T theory (Technology, Talent, Tolerance), as they are able to attract and 
keep talented people, who – in a tolerant and multicultural environment – creatively develop 
the  innovative  and  technologically  advanced  economy. The  above  theory  emphasises  the 
significance of the human factor in development of modern economic centres, constituting 
an important element of many concepts of the contemporary city, such as the city of science, 
the city of knowledge, the creative city or the information city.

Development of modern technologies, first of all of  the ICT branch, contributes to the 
creation  of modern  network  infrastructure  changing  the  principle  of  the  city  functioning 

1  Examples of such projects, which are very popular at present, are smart cities, whose implementation 
is supported by the European Union. These projects are aimed at improving the residents’ quality 
of living and implementation of innovative, ICTbased solutions for the sustainable growth of the 
city. Smart city projects are related to developing eadministration or eservices, but also to monitoring 
and intelligent management of communication, energysupply or municipal waste disposal systems. 
Such systems are tested and subsequently implemented in many European cities, such as London, 
Amsterdam, Lyon, Barcelona, Zurich or Kraków.

2  Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warsaw 2010, p. 84.
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and  its  residents’ way  of  life.  Cities,  saturated with  various  digital  technologies,  such  as 
mobile communication networks, satellite navigation, monitoring systems, wireless internet 
connections,  localisation  services,  sensors,  indicators  and  other  datacollecting  devices, 
function simultaneously as a real physical organism and as a networked digital reality. Using 
diverse  types of media, whether  they are aware of  it or not,  residents make  it possible  to 
collect data related to the functioning of urban life, products and services that are on offer 
as well as  social behaviour patterns. The data are analysed and used  in projects aimed at 
improving the quality of their  lives. The structural dualism of the city – how the physical 
and virtual aspects complement and interweave with each other – brings about a change in 
understanding space, time, urban lifestyle and interpersonal relations. The real, exterritorial 
virtual  space  is  transforming  the  city  life  and  culture  as we  know  it,  separating  a whole 
range  of  human  activities  from  its  physical  structure. The  contemporary  city  is  a  hybrid 
composed of physical and digital space integrating services and processes on many levels3. 
Collecting,  processing  and  transmission  of  various  data  as well  as  participation  in  urban 
life  of  information  and  telecommunication  technologies  creating  the  infrastructure  of  the 
collective network intelligence is an important element forming the ideas of e.g. the digital 
city, intelligent city, smart city4 and living labs.

Another  very  important  branch  of  economy  affecting  the  modern  concepts  of  city 
development are  the proenvironmental  technologies5, which both at  the  level of  research 
and of practical  implementation stem from  the need of environment protection,  reduction 
of  energy  consumption  and  implementation  of  sustainable  development  principles. 
The  subject  of  sustainable  development  is  a  leitmotif  of  the European  cities’  growth  and 
management. Examples of such actions are the French government projects of EcoQuartier 
and EcoCity carried out since 2008 by the Ministry of Ecology, Sustainable Development 
and Energy, which may be seen as model implementations of the European recommendations 
for  sustainable  development  (the  Leipzig  Charter)6.  The  EcoQuartier  projects  feature 
developing  residential  districts  –  integrated  into  the  urban  fabric  –  aimed  to  improve  its 
residents’ quality of living, to preserve the nature’s resources and beauty as well as to reduce 
the  environmental  footprint.  The  proenvironmental  solutions  are  implemented  equally 
into the urban layout, into the architecture and construction and the technical infrastructure 
of the newly developed districts. Larger areas – seen in the metropolitan scale – are catered 
for by the EcoCity project, which introduces and implements the principles of sustainable 
development in 19 selected cities7. Environmental motifs are also the foundations of various

3  de Lange M., de Waal M., Ownership in the Hybrid City, Virtueel Platform, 2012.
4  The subject is discussed in greater detail in WdowiarzBilska M., Od miasta naukowego do smart 

city, Technical Transactions, issue 1A/2012, pp. 305314.
5  The countries of the European Union are world leaders in proenvironmental technologies, employing 
2 million people in this branch of economy and constituting one third of the global market. The pro 
environmental  technologies  in Europe  feature  a  steady  annual  growth of  5%. Source: European 
Environment Agency.

6  Source: Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie; www.developpement
durable.gouv.fr.

7  www.developpementdurable.gouv.fr.
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concepts  regarding  the  design  and management  of  the  contemporary  city.  Some  of  them 
focus  exclusively  on  the  environmental  problems,  such  as  Spanish  Logroño Montecorvo 
designed  by MVRDV,  in  which  only  10%  of  the  land  is  to  be  builtup,  and  the  rest  is 
destined for areas of composed greenery and spaces used for renewable energy production8. 
A number of concepts combine simultaneously the proenvironmental approach with a smart 
infrastructure development strategy (e.g. Masdar City or Kansai Science City).

The cities which base their growth on knowledge and modern industry are characterised 
by  the presence of new economic zones –  centres of  science  and  technology  (university
technology campuses, parks of science, technology, innovation etc.), which provide a place 
for businesses to establish their head offices and thus initiate collaboration between industry 
and business on the one hand and representatives of science on the other. Technopolises are 
hybrid and nodal places, which create links between many different partners, generate the 
economic power of the region in which they are situated and provide space for implementation 
of scientific discoveries and innovative ideas into production. Largescale technology parks 
(particularly the ones larger than 100 ha) most often have the character of a district standing 
out of the surrounding spatial structure due to its morphological and functional differences 
and  therefore  often  called  “a  city”,  e.g.  Kista  Science  City  in  Stockholm  or  WISTA9 
Adlershof in Berlin. At the same time there are a number of examples where urban structures 
grew around a centre of  technology and science. Such structures emerge as a new spatial 
form between the existing settlement units, the examples of which are Sophia Antipolis or 
Plateau Saclay. Another type are new towns, most often built from scratch as satellites, such 
as Gujarat International Finance TecCity, Cyberjaya or Masdar City. The cities connected to 
a centre of science and technology are characterised by attractive, highquality and modern 
space. They  are most  often  developed  as  technopolises,  cities  of  science  or  smart  cities, 
usually mixed with other – mostly proenvironmental – aspects of  the urbanised structure 
construction.

Another  element  influencing  contemporary  cities  is  the  effect  of  glocalisation, which 
affects  modern  economic  centres,  including  technology  parks,  and  their  international 
character10. As  regards  the  scientific  and  technology  functions,  the  effect  of  glocalisation 
consists in the simultaneous globalisation of knowledge expressed in its full accessibility and 
the possibility of worldscale cooperation on the one hand, and on the other – clusterisation 
of  the  scientific  and  technological  potential  through  its  geographic  concentration  for  the 
purpose of getting it sufficiently close together to enable cooperation in the local scale. While 

8  WęcławowiczBilska  E.,  Miasta Przyszłości. Tendencje, koncepcje, realizacje,  Technical 
Transactions, 1A/2012, Kraków 2012, p. 325.

9  WISTA Adlershof is a technology park. The WISTA acronym stands for a few expressions used at 
different  times  and places,  such  as Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof (Adlershof: 
Location for Science and Business) or Wissenschaftsstadt Adlershof (the Adlershof City of Science). 
At  the  same  time,  the  technology  park  informational materials  use  yet  another  name  –  the City 
of Science, Technology and the Media.

10 Kowalak  B.,  Konkurencyjna gospodarka. Innowacje – infrastruktura – mechanizmy rozwoju, 
Institute for Sustainable Technologies, National Research Institute, Warsaw–Radom 2006, pp. 6364.
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the “global science is getting more and more widespread, its production on the highest level 
remains strongly concentrated and spiky”11.

Glocalisation  involves  the  possibility  of  simultaneous  functioning  in  a  global  virtual 
space,  separated  from  the physical  reality,  freely accessible and exterritorial, while  living 
in a specific place on the Earth, chosen because of its quality and the attractive conditions 
of  living  and working.  Urban  units  become  highly  internationalised  due  to  the  presence 
of  local branches of great global  corporations, whose network character  and organisation 
enable constant 24hour collaboration of employees  regardless of  the place or  local  time. 
Modern technology centres become nodes of global cooperation in networks of diverse links, 
inter alia because  they make  it possible  for people who are physically  separated  to work 
together at the same time.  Due to the aforementioned links, such centres may be understood 
as integral components (nodes or concentrators) of Castells’ space of flows, where network 
activities12 offering functions which are important for the knowledge economy get organised 
and coordinated. At the same time, such centre becomes one of the places where the elite 
of science and technology get physically concentrated, which affects the city’s space design 
and its development principles, corresponding to  the requirements resulting from the dual 
character of the space, place and location.

When we  consider  the  examples  of  contemporary  concepts  of  the  city, we  encounter 
the  problem  of  scale  and  nomenclature,  which  is  not  always  adequately  chosen  for  an 
independent urbanised unit. In many cases the name “city” is used with reference to districts 
which house technology centres of one specialised sector of the economy13. Apart from this, 
there are also numerous new concepts of the city labelled with a name indicating the main 
idea of their development. The label becomes an element of promotion and the brand name 
of  the  newly  created  urban  unit  already  at  the  first  stage  of  its  construction,  functioning 
in the public awareness as a modern innovative structure. Some of these concepts, mostly 
smart cities, function in the form of projects for testing modern solutions to be implemented 
in  the  city  infrastructure  and  management.  Smart city  as  a  concept  combining  spatial 
planning and  technological  innovations  is present  in  the spatial policy of many European 
cities. The concept is characterised by a number of important features combining planned and 
integrated actions carried out within the framework of research and knowledge development, 
based on the information infrastructure and technology (ICT) as a carrier for the intelligent 
network14  and  implementing  environmentfriendly  systems  and  principles  of  sustainable 

11  Florida,  R.  The World’s Leading Science Cities – an  article  of  the  1st  May  2013,  accessible 
(in  September  2013)  at  http://www.theatlanticcities.com/jobsandeconomy/2013/05/worlds
leadingcentersphysics/5403/ and Florida R., The World is Spiky, The Atlantic Monthly, October 
2005, pp. 4851.

12 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warsaw 2008.
13 The following could serve as examples of transferring the name city to technology zones: technology 
parks  in  Dubai,  referred  to  as  Media  City,  Internet  City  and  Academic  City,  the  innovative, 
biotechnological district of BioCity in Leipzig or the district of the media – Media City in Manchester, 
all of which denote markedout areas destined for location of companies from one particular sector.

14 Williams  F.,  The Information Infrastructure in Technopolis: The Intelligent Network,  [in:] 
The Technolopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks,  D.V.  Gibson, 
G. Kozmetsky, R. W. Smilor [ed.], Lanham Maryland, 1992.
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development. The  implemented  ideas  are  in  the greater  part  related  to  the virtual  sphere, 
affecting the functioning of the city by diverse processes and projects, which do not, however, 
contribute  to  the  transformation of  its  physical  shape. An example of  such an  idea  is  the 
information city, which “is not a form, but a process characterised by a structural dominance 
of the space of flows”15.

Of  all  the  numerous  concepts  and  projects  of  ultramodern  cities  of  science  and 
technology, planned primarily in Asia and Middle East, only a few have in fact been at least 
partly implemented in practice or their construction is now well under way. Such examples 
are  the  cities  of  science  – Cyberjaya  in Malaysia  as well  as  the Harima Garden Science 
City and Kansai Science City in Japan, the latter two being examples of implementation of 
the Technopolis project16 and, at the same time, nodes of the creative network agglomeration 
now emerging in the Osaka region17.

Kansai  Science  City  is  one  of  the  four main  ‘ports’18  in  Osaka  Bay  of  the  scientific 
and cultural significance, which  is a node of knowledge – a  technopolis built  in  the  form 
of  a  dispersed  network  city.  The  objective  of  this  unit  is  to  strengthen  the  cooperation 
network between industry, science and administration by proper planning and coordination 
of  functions,  to  support  the  international,  interdisciplinary  and  intersector  exchange  and 
relations development in culture, science and technology, and to build a pilot model of a city 
for the 21st century19. The urbanised zone established by an act of law20 and developed since 
the mid80s in the area of 15,000 ha comprises 12 spatially separate districts, each of the area 
not exceeding 3,600 ha, situated within the radius up to 30 km of the Kyoto, Osaka and Nara 
city centres. The  target population of Kansai Science City  is planned to be 410 thousand, 
a half of which (210 thousand) are concentrated in the 12 districts of science and technology21. 
In  the morphological  aspect,  the  city  has  a  bunchofgrapes  structure,  and  its  individual 
districts foster diverse functions22 resulting from the conditions of the neighbouring natural 

15 Castells M., op. cit, p. 401.
16 The  Technopolis  programme  –  a  Japanese  government  programme  coordinated  by  the  MITI 
(the  Ministry  of  International  Trade  and  Industry)  and  initiated  by  the  legal  act:  Technopolis 
Laws of  the 16th May 1983. The programme was aimed  to support  the development of advanced 
technologies, to create new jobs and to promote local growth by building technopolises – new centres 
of science,  technology and industry of national and global significance built  in  the form of small 
satellite  towns. The project was completed in 1998. After: SoojungKim Pang A., Science Cities: 
Japan’s Technopolis Program,  Institute  for  the  Future,  13th  Nov.  2005; www.iftf.org/futurenow/
articledetail/sciencecitiesjapanstechnopolisprogram/ ‒ as of September 2013.

17 Batten D.F., Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, Urban Studies, 
Vol. 32, No. 2, 1995, pp. 313327.

18 The  region  of Osaka Bay  has  four  types  of  ports:  sea  port,  airport,  telecommunication  port  and 
science port, Ibidem, p. 324.

19 General View of Kansai Science City – accessible at the portal of the Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism: www.mlit.go.jp. (as of September 2013).

20 Kansai Science City Construction Promotion Act of 1987.
21 Ibidem.
22 The functional programmes of the 12 districts vary mostly in the aspect of the approach to developing 
residential areas and basic services. However, centres of science, research, development and advanced 
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and cultural environment and cocreating the harmony of the whole city. The third stage of 
the technopolis development has been under way since 2006, and it strongly emphasises the 
creation of a model of sustainable city23 combining technology, science and culture of living 
with high proenvironment awareness and activity.

Harima Garden Science City was designed in 1993 in the area of 2,000 ha by Peter Walker 
Partnership  (PWP)  in  cooperation  with  Arata  Isozaki  in  the  mountainous  postvolcanic 
landscape  as  a  place where  a  new  synchrotron was  going  to  be  located24. The specialist 
research centre was planned as a main component attracting scientists from the country and 
abroad. Additionally,  the manner  in which  the city  space was designed and  its  functional 
programme25 were aimed at creating an attractive environment inducing scientists to settle 
in the new urban structure. The spatial layout of the new city is of linear character. The areas 
related  to  the key  function of  the city –  the  research centre with  the  synchrotron and  the 
research and development zone destined for laboratories and private businesses’ venues – are 
located at the opposite ends of the urban structure. The university facilities, main services 
and the residential areas – situated slightly aside and integrated with the system of open areas, 
pedestrian  routes  surrounded  by  greenery,  small  parks  and woodlands  as well  as  cycling 
lanes  linked  to  an  extensive  golf  course  –  are  all  located  in  the  centre. The main  public 
space is the park in the form of an open circular enclosure built into the slope of a mountain 
and  situated  at  the  junction  of  the  two main  transportation  arteries. The  city  architecture 
features works by wellknown architects inscribed into the landscape and creating its image 
of a contemporary city26.

The  contemporary  city  in  the  knowledgebased  economy  becomes  a  conglomeration 
of various ideas, people and technologies, a concentrator (hub) which filters concepts, virtual 
relations and links, streams of data and diverse networks of different nature. Hybridisation 
of proenvironmental, technological and intelligent concepts, characteristic of the urban units 
built nowadays, responds to the needs of the new economy and the challenges of sustainable 
development. As  a  result,  the  process  of  constructing  such  urban  structures  goes  beyond 
the  traditionally understood art of  citybuilding hitherto  related  to  spatial planning, urban 
design and architecture. City planning and design now incorporate disciplines which have 

technologies industry are planned in each unit. After: Kansai Science City Development Plan [in:] 
Kansai Science City, Kansai Research Institute, Kyoto April 2013.

23 Ibidem.
24 Synchrotron SPring8 (Super Photon ring8 GeV), opened in 1997, is the biggest thirdgeneration 
atomic  synchrotron  in  the world. A  comparable  objects  are  the European Synchrotron Radiation 
Facility (ESFR) in Grenoble and the APS Synchrotron in Ardenne near Chicago, after: www.spring8.
or.jp. 

25 The functional programme of the city includes the academic and research functions (the university, 
research and development, a research centre), cultural functions (concert halls), education, hotel and 
conference facilities, administrative functions as well as other services (e.g. a golf course, a shopping 
centre)  and  housing  functions;  after:  http://www.uiweb.uidaho.edu/class/larc389/contemp_files/
walker/nishi/nishi.htm (as of September 2013).

26 Ibidem as well as www.pwpla.com.
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not previously been associated with city development or functioning, whereas the disciplines 
traditionally included in this process are now marginalised in the public debate27.

Development  of  science  and  innovation,  globalisation,  networks  and  broadband 
services are  the driving forces of  the new planning paradigm towards  intelligent cities,  in 
which their residents’ knowledge becomes a source of new culture and advanced industry 
affecting  the  needs  of  the  created  urbanised  structure.  The  presence  of  the  knowledge 
community is conditioned by the presence of adequate environment for living, with a high 
quality  space  and  various  infrastructure  conveniences.  Hence,  the  contemporary  city  is 
characterised  not  only  by  highly  developed  telecommunication  infrastructure  but  also  by 
the clean air of high quality, areas of composed greenery, efficient public transport, promotion 
of pedestrian and bicycle traffic and proenvironmental solutions related to energy as well 
as popularisation of the sustainable lifestyle in the society.

Rozwój współczesnej gospodarki związanej z wytwarzaniem, przekazywaniem i wdroże
niem informacji (knowledge economy) ma znaczący wpływ na zmiany zachodzące w struk
turze przestrzennej, jak i na pojawienie się różnych koncepcji rozwoju miast. Koncepcje te 
można podzielić na związane bezpośrednio z budową nowych miast, głównie azjatyckich, 
oraz pojawiające się projekty wprowadzające  nowoczesne rozwiązania w istniejące struktu
ry miast. Taka strategia jest rozpowszechniona w Europie, gdzie na szeroką skalę realizuje się 
projekty, które dzięki technologicznym innowacjom oraz ekologicznym rozwiązaniom przy
czyniają  się  do  poprawy  funkcjonalności  usług miejskich  oraz  zrównoważonego  rozwoju 
miast1. Koncepcje  te  pomimo wielu  różnych nazw,  określających miasto  jako kreatywne, 
mobilne  (komórkowe),  inteligentne,  naukowe, medialne  itd., mają wiele wspólnych  cech 
wynikających z ich podstawowej zasady funkcjonowania jako miejsca dynamicznego roz
woju współczesnej gospodarki. Są one związane z nowa formą przestrzenną i relacjami spo
łecznymi charakterystycznymi dla ekonomii bazującej na wiedzy i innowacjach.

27  The tendency is particularly discernible in Poland, the example of which may be the last conference 
on Intelligent Cities organised by Dziennik Gazeta Prawna (a daily newspaper) on the 25th September 
2013, where the participants in the discussion on city development were mostly representatives of 
the technology sector, whereas specialists on city planning were absent.

  1 Przykładami takich projektów są smart city, których wdrożenie wspierane jest przez Unię Europe
jską.  Projekty  te  mają  na  celu  poprawę  życia  mieszkańców  oraz  zastosowanie  innowacyjnych 
rozwiązań (na bazie ICT) dla zrównoważonego  rozwoju miast. Projekty smart city dotyczą rozwoju 
eadministracji czy eusług, ale  także monitoringu  i  inteligentnego zarządzania systemami komu
nikacyjnymi, energetycznymi czy odpadów komunalnych. Systemy takie są testowane, a następnie 
wdrażane w wielu miastach europejskich, takich jak Londyn, Amsterdam, Lyon, Barcelona, Zurych 
czy Kraków.
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Wśród cech swoistych dla gospodarki opartej na wiedzy, mających szczególny wpływ 
na współczesne idee miasta, możemy wyróżnić:
–  koncentrację wysoko wyspecjalizowanych i kreatywnych pracowników,
–  postęp  naukowotechnologiczny  i  związane  z  nim  powstanie  innowacyjnych  branż  

i/oraz technologii,
–  kreowanie nowych form przestrzennych dla ośrodków gospodarczych,
–  efekt glokalizacji.

Według R. Floridy klasa  kreatywna odpowiedzialna  za wzrost  gospodarczy ośrodków 
zurbanizowanych składa się z dwóch grup zawodowych: „superkreatywnego rdzenia” (na
ukowcy,  badacze,  inżynierzy,  artyści)  i  twórczych  profesjonalistów  (wolne  zawody),  któ
re  skupiają  się  na  wyszukiwaniu  oryginalnych  kwestii  i  ich  kreatywnym  rozwiązywaniu 
w oparciu o dostępne zasoby wiedzy2. Klasę tę Florida wiąże z miastami, które ‒ zapewnia
jąc atrakcyjne warunki życia ‒ mają największe szanse na rozwój, zgodnie z teorią 3T (Tech
nologia, Talent, Tolerancja). Rozwój ten jest realny ze względu na możliwość przyciągania 
i utrzymania utalentowanych ludzi, którzy w tolerancyjnym, wielokulturowym środowisku 
twórczo rozwijają gospodarkę cechującą się innowacyjnością i wysokim zaawansowaniem 
technologicznym. Teoria  ta  podkreśla  znaczenie  czynnika  ludzkiego  stanowiącego ważny 
element w  rozwoju nowoczesnych ośrodków gospodarczych oraz wielu koncepcji współ
czesnego miasta,  takich jak miasto nauki, miasto wiedzy, miasto kreatywne, miasto  infor
macyjne.

Rozwój współczesnych  technologii, w  tym przede wszystkim branży  ICT,  przyczynia 
się do wprowadzenia nowoczesnej infrastruktury sieciowej wpływającej na zmianę zasady 
funkcjonowania miasta  i  sposób życia  jego mieszkańców. Miasta nasycone różnorodnymi 
technologiami  cyfrowymi,  jak  sieci  komórkowe,  nawigacja  satelitarna,  monitoringi,  bez
przewodowe systemy internetowe, usługi lokalizacyjne, czujniki, wskaźniki i inne urządze
nia zbierające dane,  funkcjonują  równolegle  jako fizyczny  realny organizm  i usieciowana 
cyfrowa rzeczywistość. Korzystając z różnego rodzaju mediów, mieszkańcy świadomie lub 
nieświadomie umożliwiają  gromadzenie  danych dotyczących  funkcjonowania  życia miej
skiego, dostępnych produktów i usług oraz zachowań społecznych, które z kolei po przeana
lizowaniu służą projektom mającym na celu poprawę jakości ich życia. Dualizm strukturalny 
miasta ‒ fizyczny i wirtualny wzajemnie się uzupełnia, przeplata i wpływa na zmianę rozu
mienia przestrzeni, czasu, prowadzonego stylu życia i relacji międzyludzkich. Realna, ekste
rytorialna przestrzeń wirtualna przekształca dotychczasowe życie i kulturę miasta, odrywa
jąc wiele aktywności ludzkich od jego fizycznej struktury. Współczesne miasto jest hybrydą 
złożoną z przestrzeni fizycznej i cyfrowej integrującej usługi i procesy na wielu poziomach3. 
Zbieranie, przetwarzanie i przepływ różnych danych oraz udział w życiu miejskim techno
logii informacyjnych i telekomunikacyjnych budujących infrastrukturę zbiorowej sieciowej 
inteligencji jest ważnym elementem formującym idee np. miasta cyfrowego, miasta inteli
gentnego, smart city4 i living labs’ów.

2  Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010, s. 84.
3  de Lange M., de Waal M., Ownership in the Hybrid City, Virtueel Platform, 2012.
4  Szerzej na temat w WdowiarzBilska M., Od miasta naukowego do smart city, Czasopismo Tech
niczne, z. 1A/2012, s. 305314.
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Drugą ważną branżą wpływającą na nowoczesne koncepcje rozwoju miast są technolo
gie ekologiczne5, które na poziomie badawczym i aplikacyjnym wiążą się z potrzebą ochro
ny środowiska, oszczędności energetycznej i wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 
Problematyka zrównoważonego rozwoju stanowi temat przewodni w rozwoju i zarządzaniu 
miast europejskich. Przykładem takich działań są francuskie rządowe projekty EcoQuartier 
i EcoCity prowadzone od 2008 roku przez Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Roz
woju  i  Energii,  jako wzorcowa  realizacja wytycznych  europejskich  dla  zrównoważonego 
rozwoju (Karta Lipska)6. Projekty EcoQuartier realizowane są jako zintegrowane z tkanką 
miejską dzielnice mieszkaniowe w celu poprawy  jakości życia mieszkańców, zachowania 
zasobów i piękna krajobrazu oraz ograniczenia śladu ekologicznego. Ekologiczne rozwiąza
nia dotyczą w równym stopniu układu urbanistycznego, problematyki architektonicznobu
dowlanej, jak i infrastruktury technicznej. Dla większych obszarów rozpatrywanych w skali 
metropolitalnej wdrożono projekt EcoCity w celu wprowadzenia i zastosowania w ramach 
19 wybranych miast zasad zrównoważonego rozwoju7. Wątki ekologiczne stanowią również 
podstawę rożnych koncepcji odnośnie do kształtowania i zarządzania współczesnego miasta. 
Część z nich skupia się wyłącznie na problemach środowiskowych, jak hiszpańskie Logrono 
Montecorvo zaprojektowane przez MVRDV, w którym tylko 10% terenu ma być zabudo
wane, a reszta przeznaczone pod tereny zieleni urządzonej oraz przestrzenie dla pozyskiwa
nia energii odnawialnej8. Równolegle wiele koncepcji łączy w sobie podejście ekologiczne 
ze strategią rozwoju infrastruktury inteligentnej (np. Masdar City, Kansai Science City).

Miasta opierające swój rozwój na wiedzy i nowoczesnym przemyśle charakteryzują się 
obecnością  nowych  przestrzeni  gospodarczych  ‒  ośrodków  naukowotechnologicznych 
(kampusy  uniwersyteckotechnologiczne,  parki  naukowe,  technologiczne,  innowacji  itp.) 
stanowiących miejsce  osiedlania  się  przedsiębiorstw  i  prowadzenia  współpracy  na  styku 
przemysłu  i  biznesu z nauką. Technopolie  to miejsca węzłowe, hybrydowe  łączące wielu 
różnych partnerów, stanowiące o sile gospodarczej regionu, w których zachodzi wdrożenie 
odkryć naukowych i  innowacyjnych pomysłów do produkcji. Wielkopowierzchniowe par
ki technologiczne (szczególnie o powierzchni powyżej 100 ha) maja najczęściej charakter  
dzielnicy, wyodrębniającej się ze względu na swą odmienność morfologicznofunkcjonalną 
ze struktury przestrzennej otoczenia i nazywanej często „miastem”, np. Kista Science City  
w Sztokholmie oraz WISTA9 Adlershof w Berlinie. Równolegle istnieje wiele przykładów 

5  Kraje Unii Europejskiej są światowym liderem technologii ekologicznych, zatrudniając w tej branży 
2 mln osób i obejmując jedną trzecią rynku globalnego. Branża technologii ekologicznych w Europie 
odnotowuje stały roczny pięcioprocentowy wzrost. Źródło: European Environment Agency.

6  Źródło:  Ministére  de  l’Ecologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Energie;  www.developpe
mentdurable.gouv.fr.

7  www.developpementdurable.gouv.fr.
8  WęcławowiczBilska E., Miasta Przyszłości. Tendencje, koncepcje, realizacje, Czasopismo Tech
niczne, z. 1A/2012, Kraków 2012, s. 325.

9  WISTA Adlershof  jest parkiem  technologicznym. Za akronimem WISTA kryje  się kilka wyrażeń 
stosowanych  w  różnym  czasie  i  miejscu,  jak: Wissenschafts  und Wirtschaftsstandort Adlershof 
– Adlershof  (Lokalizacja  dla  Nauki  i  Biznesu)  lub Wissenschaftsstadt Adlershof  (Miasto  Nauki 
Adlershof). Równolegle w materiałach informacyjnych parku technologicznego używane są również 
wyrażenie Miasto Nauki Technologii i Mediów.
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rozwoju obszarów zurbanizowanych w oparciu o ośrodek naukowotechnologiczny. Obsza
ry takie powstają, jako nowa forma przestrzenna pomiędzy istniejącymi jednostkami osie
dleńczymi, czego przykładem  jest aglomeracja Sophia Antipolis czy Plateau Saclay. Dru
gim przypadkiem są nowe miasta, budowane najczęściej jako satelity na surowym korzeniu, 
jak Gujarat International Finance TechCity, Cyberyaya czy Masdar City. Miasta związane 
z  ośrodkiem  naukowotechnologicznym,  cechują  się  atrakcyjną,  nowoczesną  przestrzenią 
o wysokiej  jakości. Są one najczęściej  rozwijane  jako  technopolie, miasta nauki czy mia
sta inteligentne zazwyczaj przemieszane z innymi głównie ekologicznymi aspektami budo
wy struktury zurbanizowanej.

Kolejnym elementem wpływającym na współczesne miasta jest efekt glokalizacji, który 
wpływa  na  umiędzynarodowienie  działalności10  nowoczesnych  ośrodków  gospodarczych, 
w  tym  parków  technologicznych. W  odniesieniu  do    funkcji  naukowotechnologicznych 
efekt glokalizacji polega na jednoczesnej globalizacji wiedzy wyrażającej się pełną dostęp
nością i możliwością współpracy na skalę światową oraz klasteryzacji potencjału naukowo
technologicznego poprzez jego skupienie geograficzne, w celu uzyskania bliskości umożli
wiającej współpracę w skali lokalnej. W czasie gdy „globalna nauka staje się coraz bardziej 
rozpowszechniona, jej produkcja na najwyższym poziomie pozostaje silnie skoncentrowana 
i kolczasta”11.

Glokalizacja to równoczesna możliwość funkcjonowania w globalnej przestrzeni wirtual
nej, oderwanej od fizycznej rzeczywistości, szeroko dostępnej i eksterytorialnej, równolegle 
do przebywania w konkretnym miejscu na Ziemi, wybranym ze względu na jakość i atrak
cyjność warunków życia i pracy. Ośrodki miejskie ulegają umiędzynarodowieniu w wyso
kim stopniu poprzez obecność filii wielkich globalnych korporacji, którym sieciowy charak
ter i organizacja umożliwia stałą dwudziestoczterogodzinną współpracę pracowników, bez 
względu na miejsce  i czas  lokalny. Nowoczesne ośrodki  technologiczne stają się węzłami 
globalnej współpracy w sieciach rozmaitych powiązań, m.in. dzięki możliwości współdzia
łania w tym samym czasie osób pozbawionych swej fizycznej bliskości. Dzięki takim po
wiązaniom ośrodki  te można    rozumieć  jako  integralny  element  (węzeł  lub koncentrator) 
Castellowskiej  przestrzeń  przepływów,  w  których  dochodzi  do  organizacji  i  koordynacji 
działań sieciowych12, oferujących istotne dla gospodarki wiedzy funkcje. Równolegle ośro
dek taki staje się jednym z miejsc przestrzennego skupienia elity technologicznonaukowej, 
co wpływa na kształtowanie przestrzeni i zasad rozwoju miasta, odpowiadając  wymogom 
wynikającym z dualizmu przestrzeni, miejsca i lokalizacji.

Rozważając przykłady współczesnych koncepcji miasta, nasuwa się problem skali i na
zewnictwa,  które  nie  zawsze  jest  adekwatne  do  samodzielnej  jednostki  zurbanizowanej. 
W wielu przypadkach nazwa „miasto” stosowana jest  w odniesieniu do dzielnic, w których 

10 B. Kowalak, Konkurencyjna gospodarka. Innowacje – infrastruktura – mechanizmy rozwoju, Insty
tut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa–Radom 2006, s. 6364.

11  Florida R., The World’s Leading Science Cities, artykuł z dnia 01.05.2013 dostępny (09.13) na http://
www.theatlanticcities.com/jobsandeconomy/2013/05/worldsleadingcentersphysics/5403/  oraz 
Florida R., The World is Spiky, The Atlantic Monthly, październik 2005, s. 4851.

12 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
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mieszczą się ośrodki technologiczne ukierunkowane na specjalizację branżową13. Równole
gle istnieje wiele nowych pojęć miast opatrzonych etykietą nawiązującą do ich głównej idei 
rozwoju. Etykieta  ta  staje  się  elementem promującym  i marką ośrodka  już na pierwszym 
etapie  inwestycji,  funkcjonując w  zbiorowej  świadomości  jako współczesna  innowacyjna 
struktura. Część koncepcji głównie smart city, funkcjonuje w formie projektów służących te
stowaniu nowoczesnych rozwiązań odnośnie do infrastruktury i zarządzania miastem. Smart 
city jako koncepcja łączącą planowanie przestrzenne z wdrażaniem innowacji technologicz
nych, jest obecna w polityce przestrzennej wielu miast europejskich. Koncepcję te charakte
ryzuje wiele ważnych elementów łączących w sobie zaplanowane i zintegrowane działania 
prowadzone w ramach: rozwoju badań i wiedzy, obecności infrastruktury i technologii infor
matycznej (ICT) jako nośnika dla inteligentnej sieci14 oraz wdrożeniu systemów przyjaznych 
środowisku i zasad zrównoważonego rozwoju. Wdrażane idee odnoszą się w dużej mierze 
do sfery wirtualnej, wpływając na funkcjonowanie miasta poprzez różnorodne procesy i pro
jekty nie przekładające się na transformację jego kształtu fizycznego. Przykładem takiej idei 
jest miasto informacyjne które „nie jest formą, lecz procesem charakteryzującym się struktu
ralną dominacją przestrzeni przepływów”15.

Wśród  licznych  koncepcji  i  projektów  ultranowoczesnych  naukowotechnologicznych 
miast, planowanych przede wszystkim w Azji i na Bliskim Wschodzie, w rzeczywistości tyl
ko niektóre przykłady są częściowo zrealizowane lub w trakcie zaawansowanej budowy, jak 
np. miasta nauki Cyberyaya w Malezji oraz Harima Garden Science City i Kansai Science 
City w Japonii, będące przykładami wdrożenia projektu Technopolis16 i jednocześnie węzła
mi powstającej kreatywnej aglomeracji sieciowej w  regionie Osaki17.

Kansai Science City to jeden z czterech głównych „portów”18 Zatoki Osaki o znaczeniu 
naukowokulturowym  będąca węzłem wiedzy  ‒  technopolią  budowaną w  formie  rozpro

13  Jako  przykład  tendencji  przenoszenia  nazwy  miasta  (city)  na  obszary  technologiczne  można  
przytoczyć  parki  technologiczne  w  Dubaju  określane  jako Media  City,  Internet  City, Academic 
City oraz innowacyjną biotechnologiczną dzielnicę BioCity w Lipsku czy dzielnica mediów Media 
City w Manchesterze oznaczające wydzieloną przestrzeń pod lokalizację firm z konkretnego sektora.

14 Williams  F.,  The information infractructure in Technopolis: The Inteligent Network,  [w]:  
The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks,  red  D.V.  Gibson, 
G. Kozmetsky, R.W. Smilor, Lanham Maryland, 1992.

15 M. Castells, op. cit., s. 401.
16 Program Technopolis – japoński program rządowy koordynowany przez MITI (Ministerstwo Han
dlu Międzynarodowego i Przemysłu) i podjęty w formie ustawy „Technopolis Laws” 16.05 1983. 
Program ten miał na celu wspieranie działalności zaawansowanej technologii i stworzenie nowych 
miejsc pracy oraz rozwój lokalny poprzez budowę technopolii – nowych ośrodków naukowotech
nologicznoprzemysłowych  o  znaczeniu  krajowym  i  globalnym  budowanych  w  formie  małych 
miast satelitarnych. Projekt został zakończony w 1998 roku, [za:] SoojungKim Pang A., Science 
Cities: Japan’s Technopolis program, Instytut for the Future, 13.11.2005 www.iftf.org/futurenow/
articledetail/sciencecitiesjapanstechnopolisprogram/ ‒ dostęp 09.2013.

17 Batten D.F., Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, Urban Studies, 
Vol 32, No. 2, 1995, s. 313327.

18 Region  Zatoki  Osaka ma  4  typy  portów: morski,  lotniczy,  telekomunikacyjny  i  wiedzy,  Ibidem, 
s. 324.
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szonego miasta sieciowego. Celem tego ośrodka jest wzmacnianie sieci współpracy między 
przemysłem, nauką i administracją poprzez właściwe rozplanowanie i koordynację funkcji, 
a także wspieranie międzynarodowej, interdyscyplinarnej, międzybranżowej wymiany i roz
wój  powiązań w  kulturze,  nauce  i  technologii  oraz  budowa  pilotażowego modelu miasta 
dla XXI wieku19. Obszar zurbanizowany rozwijany na mocy ustawy20 od połowy lat 80. na 
obszarze 15 000 ha tworzy 12 odrębnych przestrzennie dzielnic o powierzchni nie przekra
czającej 3600 ha położonych w strefie do 30 km od centrum miast Kyoto, Osaka  i Nara. 
Planowana docelowa liczba ludności Kansai Science City wynosi 410 tys. z czego połowę 
(210  tys.)  koncentruje  się w  12  dzielnicach  naukowotechnologicznych21.  Pod względem 
morfologicznym miasto ma strukturę gronową, a w jego poszczególnych dzielnicach rozwi
jane są różnorodne funkcje22 wynikające z uwarunkowań otaczającego środowiska przyrod
niczego i kulturowego oraz budujące harmonię całego miasta. Od 2006 roku przygotowywa
ny jest trzeci etap rozwoju technopolii z silnym naciskiem na stworzenie zrównoważonego 
modelu miasta23, w którym łączy się technologię, naukę i kulturę życia z wysoką świadomo
ścią i działalnością proekologiczną.

Harima Garden Science City zostało zaprojektowane w 1993 roku na obszarze 2000 ha 
przez Peter Walker Partnership (PWP) we współpracy z Arata Isozaki, w górskim powul
kanicznym krajobrazie jako miejsce lokalizacji nowego synchrotronu24. Wyspecjalizowany 
ośrodek badawczy planowany był  jako główny element przyciągający naukowców z kra
ju  i  zagranicy. Równolegle  sposób kształtowania przestrzeni miasta  i  jego program  funk
cjonalny25 miały na celu wytworzenie atrakcyjnego środowiska zachęcającego naukowców 
do osiedlania się w nowej strukturze. Układ przestrzenny nowego miasta ma charakter  li
niowy. Na dwóch przeciwległych krańcach miasta mieszczą się obszary związane z kluczo
wą funkcją ośrodka – centrum badawcze z synchrotronem oraz strefę badawczorozwojową 
przeznaczoną pod lokalizacje laboratoriów i przedsiębiorstw prywatnych. W centrum miasta 
zlokalizowano obiekty uniwersyteckie, główne usługi oraz pozostawione nieco na uboczu 
tereny rezydencjonalne zintegrowane systemem terenów otwartych, ciągów pieszych w zie

19 General View of Kansai Science City ‒ dostępne na portalu Ministerstwa Nieruchomości Infrastruk
tury, Transportu i Turystyki ‒ www.mlit.go.jp (dostęp: wrzesień 2013).

20 Kansai Science City Construction Promotion Act z roku 1987.
21 Ibidem.
22 Program  funkcjonalny  12  dzielnic  różni  się  głównie w  zakresie  podejścia  do  rozwoju  obszarów 
mieszkaniowych i usług podstawowych. Jednocześnie w każdej jednostce  planowane  są ośrodki 
nauki,  badań  i  rozwoju  oraz  przemysłu  zaawansowanych  technologii.  [Za:] Kansai Science City 
Development Plan, [w:] Kansai Science City, Kansai Research Institute, Kyoto 04.2013.

23 Ibidem.
24 Synchrotron Spring8 (Super Photon ring8 GeV) otwarty w 1997 roku jest największym na świecie 
synchrotronem atomowym  trzeciej generacji. Porównywalnymi obiektami  są Europejski Ośrodek 
Synchrotronu Atomowego (ESFR) w Grenoble oraz Synchrotron APS w Ardenne pod Chicago, [za:] 
www.spring8.or.jp.

25 Program funkcjonalny miasta obejmuje funkcje naukowobadawcze (uniwersytet, badania i rozwój, 
ośrodek  badawczy),  kultury  (sale  koncertowe),  oświaty,  hotelowokonferencyjne,  administracyj
nobiurowe oraz  inne  usługowe  (np.  pole  golfowe,  centrum handlowe)  oraz mieszkaniowe,  [za:] 
http://www.uiweb.uidaho.edu/class/larc389/contemp_files/walker/nishi/nishi.htm   dostęp 09.2013.
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leni, niewielkich parków i lasów, ścieżek rowerowych, powiązanych z rozległym polem gol
fowym. Główną przestrzeń publiczną tworzy park, w formie otwartego kolistego wnętrza, 
wkomponowanego w górskie zbocza i ulokowanego na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic 
komunikacyjnych. Architekturę miasta stanowią wpisane w krajobraz dzieła znanych twór
ców, budujące jego współczesny obraz26.

Współczesne miasto gospodarki opartej na wiedzy staje się konglomeratem różnych idei, 
ludzi  i  technologii, koncentratorem (hubem), przez który przenikają   koncepcje, wirtualne 
relacje  i powiązania,  strumienie danych  i  różnorodne sieci o  różnorodnej naturze. Hybry
dyzacja koncepcji ekologicznych, technologicznych i inteligentnych, charakterystyczna dla 
współcześnie budowanych ośrodków miejskich, odpowiada na potrzeby nowej gospodarki 
i wyzwania zrównoważonego rozwoju, powodując, że proces ich budowy przekracza trady
cyjnie pojmowaną  sztukę budowy miast  związaną dotychczas  z  planowaniem przestrzen
nym, urbanistyką i architekturą. Do planowania i projektowania miast włączają się dyscy
pliny, których dotychczasowa działalność nie wiązała  się z  rozwojem  i  funkcjonowaniem 
miast, a dyscypliny tradycyjnie związane z tym procesem są w dyskusji publicznej margina
lizowane27.

Rozwój nauki  i  innowacji, globalizacja, powiązania  sieciowe, usługi  szerokopasmowe 
są  siłami  napędzającymi  nowy  paradygmat  planowania w  kierunku miast  inteligentnych, 
w których wiedza mieszkańców staje się źródłem nowej kultury i zaawansowanego przemy
słu wpływającego na potrzeby kreowanej struktury zurbanizowanej. Obecność społeczności 
wiedzy uwarunkowana jest obecnością odpowiedniego środowiska życia o wysokiej jakości 
przestrzeni  i  różnorodnych  udogodnieniach  infrastrukturalnych.  Stąd współczesne miasto 
charakteryzuje nie tylko rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, ale także jakość i czy
stość  środowiska, obecność  terenów zieleni urządzonej,  sprawny  transport zbiorowy, pro
pagowanie dominacji ruchu pieszorowerowego i ekologicznych rozwiązań energetycznych 
oraz upowszechnianie zrównoważonego stylu życia w społeczeństwie.

26 Ibidem oraz www.pwpla.com.
27 Tendencja ta jest szczególnie widoczna w Polsce, czego przykładem może być ostatnia konferen
cja  tematyczna „Inteligentne miasta” zorganizowana w dniu 25.09.2013 r. przez Dziennik Gazetę 
Prawną, gdzie w dyskusji nad rozwojem miast uczestniczyli głównie przedstawiciele branż techno
logicznych bez udziału specjalistów w zakresie planowania miast.
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Ill.  1.  The Harima Garden Science City design by Peter Walker Partnership – diagram of the land use; 
source: www.pwpla.com

Il.  1.  Projekt Harima Garden Science City autorstwa Peter Walker Partnership – schemat użytkowania 
terenu, źródło:  www.pwpla.com
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Ill.  2.  The Harima Garden  Science City  design  by  Peter Walker  Partnership  –  diagram  presenting 
the green areas; source: www.pwpla.com

Il.  2.  Projekt  Harima  Garden  Science  City  autorstwa  Peter Walker  Partnership  – schemat terenów 
zieleni, źródło: www.pwpla.com
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Ill.  3.  The main green area at the junction of the city’s main transportation axes; source: www.pwpla.
com

Il.  3.  Główna  przestrzeń  zielona  na  skrzyżowaniu  głównych  osi  komunikacyjnych  miasta,  źródło: 
www.pwpla.com

Ill. 4. A part of the main public space in Harima Garden Science City; photo: Daijirou Okada
Il.  4.  Fragment głównej przestrzeni publicznej w Harima Garden Science City , fot. Daijirou Okada
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A b s t r a c t
The dynamic growth of suburban zones in recent years has revealed a considerable diversification of functional
spatial structure of these areas, which is the result inter alia of local conditions, including the scale of the previously 
existing development. To a certain extent, the growth potential of suburban areas depends on whether they are 
ready to change and adapt to new functions. Some of them are locations housing diversified functional complexes 
which may  in  the  future  become  a  new  form of  ‘a  suburban  zone  centre’. Of  course,  they must  fulfil  certain 
criteria of an attractive form and accessibility, but also of a certain functional specialisation adjusted to the specific 
character of a given place, its surroundings and the target user group. The aim of this article is to show a certain 
trend  in  developing  some  selected  areas  of  the  suburban  zone  –  constituting  the  centres  of  various  economic 
activities, which will  allow  identification of  the most  characteristic  tendencies  in  their  location,  size,  function 
and form.

Keywords:  suburban zone, centre, transport, spatial form

S t r e s z c z e n i e
Dynamiczny rozwój strefy podmiejskiej w ostatnich latach wskazuje na duże zróżnicowanie struktury funkcjonal
noprzestrzennej tych obszarów. Wynika ono m.in. z lokalnych uwarunkowań, w tym ze skali dotychczasowego 
zainwestowania. Możliwości  rozwoju  terenów podmiejskich w pewnym stopniu uzależnione  są od podatności 
na przemiany  i  przyjęcie nowych  funkcji. Część  z nich  stanowi miejsce  lokalizacji  zróżnicowanych zespołów 
funkcjonalnych mogących w przyszłości stać się zalążkiem nowej formy „centrum strefy podmiejskiej”. Oczywi
ście muszą one spełnić określone kryteria, atrakcyjnej formy, dostępności, ale także pewnej funkcjonalnej specja
lizacji dostosowanej do specyfiki danego miejsca, charakteru otoczenia i docelowej grupy użytkowników. Celem 
artykułu jest pokazanie obecnego kierunku w kształtowaniu wybranych obszarów strefy podmiejskiej, stanowią
cych centra o zróżnicowanej aktywności gospodarczej, pozwalające na określenie najbardziej charakterystycz
nych tendencji w ich lokalizacji, wielkości, funkcji i formie.
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1. Introduction

Current  suburban  centres  are  becoming  a  new  spatial  form. As  a  rule  they  are  places 
of concentration of various functions which are targeted at the residents of the city and the 
suburban  areas.  Ideally,  their  location  should  be  the  result  of  an  analysis  of  the  relevant 
conditions and it should respond to the local needs, the new development should also be able 
to merge into the existing functionalspatial structure harmoniously. However, the majority 
of them emerged from the desire to attract new investors and to respond to their needs and 
expectations rather than being a part of a planned spatial development strategy of the whole 
suburban zone in relation to a particular city.

The  recent years, marked by dynamic growth and  transformations of  suburban zones, 
reveal diversified economic activity of their individual fragments, which results in creation 
of single objects or complexes of objects. In many cases they are the dominant spatial form 
of  a  diversified  functional  programme  comprising  the  functions  preferred  by  investors 
attracted  by  largescale  and  wellexposed  areas,  and  only  to  a  lesser  degree  adjusted  to 
the  local  conditions  and  the  character  of  the  surroundings. The  growth  potential  of  such 
areas  depends  to  a  considerable  degree  on whether  they will  yield  to  change  and  adjust 
in order to adopt new functions. Naturally, location of ‘a new urban form’ will not remain 
neutral  in  relation  to  its  closest  vicinity,  stirring  up  functional  conflicts  and  adversely 
affecting  the natural  environment. Another  consequence  is  distortion of  the  existing built 
development  pattern  and  a  certain  disparity  of  scale  between  individual  components 
of the suburban fabric.

One  of  the main  factors which  have  prompted  the  growth  of  suburban  areas was  the 
development of  the automotive  industry,  especially  the manufacture of  the passenger  car, 
which has dominated the functioning of these zones and now to an ever increasing degree 
is determining  their  spatial  layout.  It  is  significantly  influencing  the  transportation system 
structure, its functioning and the level of accessibility. The transportation systems existing 
in  large  suburban  areas  are  incapable  of  accepting  the  new  increased  volume  of  vehicle 
traffic, and their potential for modernisation or extension is very limited due to the existing 
built development and the significant financial investments it would require.

It  seems  then  that  the  suburban  development  expansion  requires  a  rational  and 
coordinated approach to the problems of spatial structure design, including location of new 
functional complexes, which may in the future become new centres of different character. 
However, there is an imminent danger of uncoordinated and chaotic development resulting 
from the investment pressure in some regions, which in turn arises, however indirectly, from 
spatial management policies of individual communes as well as from the natural tendency 
to  concentrate  services  in  places  that  already  have  some  infrastructure.  The  suburban 
structure also features a very local form of activity, limited to smallscale services creating 
certain  functional  sequences. Yet,  they  are  more  places  of  services  concentration  within 
individual land parcels than fully formed public spaces with the function of services, which 
would  have  the  potential  to  integrate  the  scattered  housing  development  and  create  new 
contemporary centres.
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2. The centre – a functional zone

The centre of a suburban zone is difficult to define. First of all, it requires defining the 
characteristic functional and spatial features. In the case of suburban zone areas, one of these 
would be a certain concentration of economic activity in a given area targeted at the local 
community, but not exclusively, including a simple or a more complex range of functions. 
Another characteristic thing is also a diversified spatial scale and differences in size between 
architectural forms.

The  former  suburban  villages  –  with  the  preserved  compact  development  structure, 
which  does  not  easily  yield  to  transformations  or  accommodates  new  spatial  solutions  – 
have retained their traditional meeting points and places of activity concentration. They are 
restricted  to  places  of  religious  cult,  small  scale  services  and  commerce  as well  as  local 
administration. Areas more  susceptible  to  transformation,  located  on  the  edges  of  former 
settlement  structures,  particularly on  the outskirts  of  large  cities,  significantly more often 
have become the location of new functional zones, which over time – after their character 
and target customer group have crystallised – start to take form of local centres and function 
concentrations.

A separate  form  are  centres  of  small  towns  situated  in  suburban  areas  of  large  cities. 
In most  cases  they have  retained  their  local  ambience  and  scale,  but  they have  lost  their 
former status and some of the functions, which either became obsolete or could not withstand 
the competition from the newly created complexes. In spite of large funding poured inter alia 
into revitalisation programmes of small town centres, reactivation of these areas, which are 
still natural historic public spaces in these towns, is becoming increasingly more difficult.

A characteristic phenomenon of suburban areas is the emergence of certain functional zones 
which, within their rather vague boundaries, concentrate a variety of functions and spatial 
forms. A typical trend is to locate new functional complexes along the main transportation 
routes and nodes at visually exposed sites or  to build  individual single objects within  the 
existing settlement structures. Sometimes they form strings of commercial facilities offering 
services, but they are restricted to the land parcels on which they are situated and there is no 
common public space that would bind them together, so they do not promise developing any 
correct links or relations with their surroundings in the future.

In spite of being located in the direct vicinity of public transportation arteries and hubs, 
centre areas are in most cases adapted to vehicle traffic as the dominant form of transportation 
in suburban zones. Public transport is restricted solely to the areas neighbouring with the city 
and in general provides service only to the most commercial regions. All new types of activity 
are characterised by a diversity of sizes, often illsuited to the scale of the surroundings, but 
first  of  all  by  lack of  any organised public  space  either within  the boundaries  of  a  given 
structure or joining its individual parts.

3. Typology

Analysing the most characteristic forms of suburban centres we could define their types 
on the basis of four selected elements:
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–  spatial form
–  function
–  location
–  territorial range of impact.

As  far  as  the  spatial  form  is  concerned,  the  centres  emerging  in  recent  years  exhibit 
a  variety  of  solutions  and  approaches  to  development  structure  design.  Yet,  the  most 
characteristic type are the largeformat centres with buildings – accompanied by outside one
level car parks – creating spatially dominant development forms.

Another characteristic type is the linear form resulting from selecting visually exposed 
locations  along  the  suburban  transportation  arteries  for  development.  Built  a  little  as 
mutually  synergic  and  concentrating  new  functions,  it  emerges  most  frequently  as  one 
line of functions, often on both sides of  the  transit  route. This development form is made 
accessible directly from the route or in the case of higher rank roads from additional internal 
access routes.

A  specific  type  is  the  point  form,  i.e.  an  individual  single  object  offering  a  certain 
kind  of  activity  in  a  given  area  standing  alone  or  surrounded  by  the  formerly  existing 
development.

The function of centres on the one hand results from the necessity to cater for the needs 
of the inhabitants of the new settlement areas and on the other hand from the tendency to 
remove  economic  activities  outside  the  city  central  areas.  This  change  of  location  often 
only  ostensibly  increases  and  improves  accessibility  of  the  new  functions,  but  in  fact  it 
creates the necessity to move within the new urbanised spaces for larger groups of inhabitants 
than before.

As  regards  function,  the  most  characteristic  types  of  centres  are  commercial  and 
services  centres of  an  extensive offer  of  produce on  sale  and  a variety of  services. More 
specialised ones include exhibition or logistics centres, offices and industrialtechnological 
centres, which now more and more  frequently  tend  to be  located  in  suburban zones. The 
factor  of  location  is  of  primary  significance  in  suburban  areas.  It  results  inter alia  from 
the enormous dispersion of development as well as from the unclear transportation system 
layout. For this reason, some investors use the most exposed and accessible sites along streets 
and transportation hubs, which minimises the cost of building access routes. Such locations 
are particularly  typical of  the borderline areas between  the city and  the suburban zone or 
of regions  in  the vicinity of airports. Creation of contemporary centres  in suburban zones 
also affects  significantly  their direct  surroundings,  in particular  the housing development. 
The territorial range of impact depends on the size and character of the centre. Sometimes, 
instead of being an element integrating the space, such development is a new form in an open 
landscape,  deforming  the  space  rather  than  harmoniously  blending  into  its  surroundings. 
Frequently,  the  applied  solutions  give  the  impression  of  being  rather  accidental  instead 
of being a conscious architectural and urban composition interlaced with the new growing 
suburban development fabric. The impact on the surroundings is also related to the traffic 
concentration, particularly vehicle traffic, which, coupled with transit traffic in these areas, 
generates inconveniences and functional conflicts.
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4. Selected case studies

The  aforementioned  types  of  suburban  centres  may  be  identified  in  numerous  cities. 
We could even put  forward  the  thesis  that  in most cases  the spatial solutions are uniform 
without any  special  regard  for  the existing  local conditions.  It  is  an  indication of,  among 
other things, a unification of form and of the emergence of a specific functionalspatial model 
of suburban centres resulting from the fact that land is easier to obtain there, and planning 
guidelines  are  apparently  more  liberal  than  the  ones  applicable  in  the  case  of  the  more 
compact urban structure. What I mean here are primarily the principles of urban composition, 
which – having analysed many examples of suburban centres – I must consider as having 
little or no significance  in open suburban areas as  regards  the  relation between  the centre 
and the city or the centre and the suburban zone.

One  of  such  characteristic  projects  is  the  commercial  and  services  centre  in  Bielany 
Wrocławskie,  Kobierzyce  commune,  near  Wrocław,  located  in  the  vicinity  of  the  A4 
motorway junction (Ill. 1). It generates additional traffic in the area already dominated by 
vehicle  traffic, and – because of  its scale –  it affects negatively  the singlefamily housing 
development in its neighbourhood. The centre covers approx. 32 ha now and is still growing. 
The scale of the centre, currently one of the biggest such places in Lower Silesia, with time 
will  become  a  challenge  for  keeping  spatial  order  in  this  region  and maintaining  certain 
proportions  in  the  development  scale. Because  of  its  visually  exposed  location,  it  is  also 
a landmark of a kind, and – we could risk the thesis – a contemporary gate leading to the city, 
yet rather alienating than welcoming when compared to human scale, especially if we think 
of humans who do not own a car.

The  relations  with  the  city  or  the  neighbouring  development,  although  the  place  is 
well  connected  transportationwise,  seem  to  be  illusory  in  terms  of  character,  scale  and 
composition. Even the name of the street in the neighbouring housing complex – Two Worlds 
– seems to define aptly the area. Due to its growth dynamics and the scale of projects, the 
area may serve as a certain testing ground for defining tendencies, trends and consequences 
for the surrounding space of suburban zones in other cities1.

An  interesting  example  of  suburban  centre  design  are  also  the  northwestern  areas 
of Kraków, and more precisely – the borderline areas between the city and the neighbouring 
communes of Zabierzów, Wielka Wieś and Zielonki, and in particular the area of the Ofiar 
Katynia  roundabout  and  the  road  towards  Olkusz  as  well  as  Zabierzów,  around  the A4 
motorway  junction and  the  initial part of  the Kraków’s northern ring road (Fig. 2). These 
are areas of  largeformat shopping centres and development complexes situated along  the 
routes leading outside Kraków, the likes of which may be found in many cities. For more 
than  ten  years  they  have  been  subject  to  continuous  transformations  and  development 
compacting processes, and, by expansion,  they have been building up  the area separating 
the formerly existing and the newly erected singlefamily housing development. Despite the 
main transportation arteries of large capacity and the systematic transformation of junctions 
into  grade  separated  ones,  functional  conflicts  tend  to  appear.  They  result  from  the  fact 

1  The development of the functional and spatial structure of Wrocław as well as the issues related to 
natural environment protection are discussed in B. Wojtyszyn [5].
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that the system is illadjusted to serve both the transit and the local traffic generated by the 
users of  the commercial venues and  the residents of  the suburban zone. The consequence 
of such accumulation of functions attracting large numbers of cars in one area is the fact that 
suburban zones affect significantly the surrounding region. In the case of the discussed parts 
of Kraków metropolitan area, the location of the presented centres has also been influenced 
by the proximity of the international airport in Balice, which, making full use of its growth 
potential and increasing the number of passengers, may in the future risk becoming difficult 
to access because of the growing traffic around it. It is related to the absence of additional 
transportation  connections  with  the  city,  the  insufficient  access  by  motorway  and  the 
considerable urbanisation of the suburban zone of this region, extending its range of services 
and industry and slowly filling in the empty spaces between the scattered patches of housing 
development.

5. Functional links with the city and the suburban zone

The centres emerging  in  suburban zones discernibly  follow  the pattern of city growth 
observed in the USA since the 40s and in Western Europe since the 60s. Unfortunately, the 
process of suburban area growth in Poland has not been able to avoid the negative spatial 
consequences of this growth. The emergence of such centres, or more aptly – of the areas 
of  various  scale  economic  activity  –  in many  cases  preceded  the  transformation  of  their 
accompanying transportation system, which to a considerable degree affects the functioning 
of these areas now. The consequence of the virtually continuous process of adding further 
development is the need of incessant transformation and rebuilding of the street grid, and first 
of all the need of solving the problem of their accessibility. Internal transportation systems 
are  the  responsibility  of  individual  investors,  but  the  general  systemic measures must  be 
taken by municipalities and communes, which should control  the process of  locating new 
development in a comprehensive and systemic way referring it to the transportation systems 
that are planned to be built or modernised in the scale of the city, the neighbouring communes 
and the region. They should do so particularly in the case of  the specific suburban fabric, 
which absolutely requires adequate zoning of functions and monitoring their impact and the 
degree of nuisance they generate for their surroundings.

Given  the  considerable  dispersion  of  development  in  the  suburban  zone,  functional 
connections between the centre, the city and the surrounding development seem significantly 
limited. They are basically just passenger car transport and in a minimum degree – public 
transport. Apart from small local centres offering the basic services, there are no pedestrian 
or cycling routes. It results from the preference for the largeformat services development 
as well as from the fact that the owners of the land in the direct vicinity of such development 
hope for a more commercial use of their property than looking for options of establishing 
connections  with  the  surroundings  in  a  broader  context.  However,  it  is  possible  to 
establish  such connections by  including  them  in  the  local  land use plans drawn  for  some 
areas.  Unfortunately,  the  role  of  such  plans  seems  to  be  limited  to  providing  standard 
guidelines, and their potential of influencing the appearance of such areas remains largely 
unused.
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A separate issue are the territorial boundaries of the emerging suburban centres, which 
affect the functional connections with the neighbouring areas. In most cases they are rather 
vague, irregularly blending in with the existing functional and spatial structure of the suburban 
zone. It leads to slow merging of individual functional structures with various compositional 
results, which significantly affects especially housing development.

6. Planning conditions

The  discussed  location  areas  of  centres  in  suburban  zones  are  featured  in  planning 
documents.  In  the  scale  of  voivodeship plans  they  are  places  in which various  economic 
activities  are  located,  but  they  are  given more  definite  boundaries  in  studies  on  land  use 
conditions. More specific provisions on principles of  land development and use are  to be 
found  in  local  plans,  which  are  often  of  restricted  territorial  range  and  cover  relatively 
small areas, sometimes they are just proposals of single objects or enclaves of development 
accompanying  the  centres.  It  results  from  selective  treatment  of  these  areas  and  leads  to 
spatial and compositional incoherence through the limited ability of perceiving the area as 
a whole2. Nevertheless, as far as planning procedures are concerned, it is a fairly effective 
tool  for  laying down  rules of development and use of  specific  fragments of  the proposed 
economic activities’ zones. An analysis of local conditions is also important from the point 
of  view  of  functioning,  accessibility  and  composition.  I mean  here  primarily  those  areas 
which  lie  in  the  borderline  zone  between  the  city  and  the  surrounding  communes3. Such 
areas  require  a  special  approach,  because  on  the  one  hand  they  still  belong  to  the  urban 
fabric – frequently of compact character, but on the other hand they border on open areas 
of  natural  and  compositional  value  or  on  former  villages.  In  many  cases  it  is  a  source 
of  conflict  and  unnecessary  deformation  of  the  suburban  fabric,  which  could  have  been 
foreseen and prevented at  the  stage of  reviewing  the  local  conditions  and developing  the 
conceptual parts of the planning documents.

7. Summary and conclusions

The manner  in  which  suburban  centres  have  developed  indicates  their  very  complex 
character,  resulting  from many  factors.  These  zones  –  being  natural  areas  for  expansion 
of growing cities – have developed a very  specific  form of  the centre or, more precisely, 
a  certain  functional  zone  with  a  more  or  less  concentrated  services  accessible  for  the 
inhabitants  of  these  areas.  The  attempt,  undertaken  in  this  article,  at  a  certain  typology 
and classification indicates, on the one hand, that there is a need for this form of economic 
activity  to  exist,  and  on  the  other  –  the  necessity  to  determine  optimum  locations  and 

2 An example of this phenomenon could be the numerous Local Land Use Plans for the aforementioned 
area of Bielany Wrocławskie, or the area adjacent to Opolska and Jasnogórska streets in Kraków.

3 The  issues  of  –  among  other  things  –  relations  between  urban  and  suburban  areas  are  discussed 
in S. Gzell et al. [1].
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forms  for  these  places  at  the  stage  of  decisionmaking  and  plan  designing4.  It  entails  an 
analysis of local conditions of natural and cultural environment as well as the accessibility 
of  the  proposed  locations.  The  present  situation  reveals  in  many  cases  the  spontaneous 
and uncontrolled character of investment processes, which often results from a certain synergy 
of  location  decisions.  It  refers  primarily  to  the  centres  developed  around  transportation 
hubs and routes, and to a lesser extent to individual, single, often builtin functions emerging 
within  the  existing  development  structure  and  creating  certain  local  places  of  services 
concentration.

A question thus arises whether each suburban zone should create its own centre, and if 
so, of what size and character. Naturally, I do not mean here single objects providing basic 
services locally. It seems that it is a fundamental question in the period of suburban areas’ 
dynamic growth, especially so if we consider the tendency to develop largeformat centres 
and  the  significant degree  to which  the  functional zones are  interleaved with one another 
within the boundaries of the areas bordering the city.

Repeating  the  same  concepts  in  centres  leads  to  unification  of  space  and  deprives  it 
of individual features and values, which may over time decrease the perception of the land 
and the real property as attractive and reduce the competitiveness of these areas as well as 
their potential for transformation. It also refers to the areas directly bordering on the centres 
in question, which are often dominated by  the  spatial  form and  the  transportation  system 
imposed by the centre and thus become in a way deformed or functionally restricted.

Another  important  issue is  the urban form adopted by suburban centres. The currently 
preferred  one  is  limited  to  providing  a  relatively  convenient  access  solely  to  the  car  and 
characterised by absence of any compositionally organised public spaces or connections with 
the neighbouring areas. It does not contribute to making these complexes attractive, on the 
contrary – it increases the spatial chaos of the whole area adversely affecting the formation 
of correct functional and compositional relations. The issues discussed above have formed 
the basis for formulation of the following conclusions:
–  Planning  documents  developed  for  suburban  zones  should  include  detailed  guidelines 

related to location, function, form and size of centres, and these should be supported by 
analyses of local conditions.

–  Centres  in  the  borderline  areas  between  the  city  and  the  surrounding  communes  seem 
particularly  important,  as  the  strategy  and  development  directions  they  implement 
affect not only the functioning of these regions but also the broadly understood image of 
the city.

–  Excessive growth of suburban centres may deform the suburban space, so  it should be 
adjusted to local needs and the character of the surroundings. It is also related to defining 
accessibility  of  those  places,  their  impact  range  and  the  optimum  functionalspatial 
programme.

–  Implementation of  a given  form and designing  a new complex  should be preceded by 
developing  an  urban  concept  of  the  centre’s  target  range  and  defining  the  principle 
of functional and compositional connections in the micro and macro scale.

4 Some of those undertakings could become centres of metropolitan significance in the future.
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–  In spite of high competitiveness, it would be interesting to undertake a study project on 
hierarchy and specialisation of centres in relation to the local needs, target user groups and 
character of particular regions.

–  Such  form  of  the  centre  should  be  found  that  would  make  it  a  space  integrating  the 
suburban development fabric, and not merely just another functional area in the dispersed 
fabric of suburban development.

–  Demographic prognoses should also be taken into account so that we can avoid creating 
complexes which over time may not withstand the competition from the city and will not 
be able to retain their appeal.

1. Wstęp

Centra podmiejskie tworzą obecnie nową formę przestrzenną. W zasadzie stanowią one 
strefy, w których następuje koncentracja różnych funkcji będących w sferze zainteresowania 
mieszkańców miasta  i  terenów  podmiejskich.  Ich  lokalizacja  powinna wynikać  z  analizy 
uwarunkowań i być dostosowana do lokalnych potrzeb i możliwości harmonijnego wkompo
nowania w istniejącą strukturę funkcjonalnoprzestrzenną. Jednak w większości przypadków 
geneza  ich  powstania  związana  jest  bardziej  z  chęcią  przyciągnięcia  nowych  inwestorów 
i odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania niż z planową koncepcją rozwoju przestrzenne
go całej strefy podmiejskiej poszczególnych ośrodków miejskich.

Ostatnie lata dynamicznego rozwoju i przekształceń w strefie podmiejskiej wskazują na 
zróżnicowaną aktywność gospodarczą jej fragmentów, której efektem jest lokalizacja poje
dynczych obiektów lub zespołów obiektów.  W wielu przypadkach stanowią one dominującą 
formę przestrzenną o  różnym programie  funkcjonalnym, często wynikającym z możliwo
ści  pozyskiwania  dużych  powierzchniowo  i  eksponowanych  obszarów  do  preferowanych 
przez inwestorów funkcji. W mniejszym stopniu dostosowanych do lokalnych uwarunkowań 
i  charakteru  otoczenia. Możliwości  rozwoju  tych  terenów w  znacznym  stopniu wynikają 
z podatności na przemiany oraz dostosowania się do przyjęcia nowych funkcji. Oczywiście 
lokalizacja „nowej formy urbanistycznej” nie pozostaje bez wpływu na najbliższe sąsiedz
two, powodując konflikty funkcjonalne i negatywnie oddziałując na środowisko naturalne. 
Następuje  też  zaburzenie  dawnej  struktury  zabudowy  i  pewna  dysproporcja  skali  pomię
dzy poszczególnymi elementami tkanki podmiejskiej.

Jednym z głównych czynników rozwoju obszarów podmiejskich jest rozwój motoryza
cji, szczególnie indywidualnej, która zdominowała w znaczący sposób funkcjonowanie tych 
stref,  a  także w  coraz większym  stopniu  podporządkowuje  sobie  ich  układ  przestrzenny. 
Ma to znaczący wpływ na strukturę układu komunikacyjnego, jego funkcjonowanie i stopień 
dostępności. Obecnie  na  dużych  obszarach  podmiejskich  istniejący  układ  komunikacyjny 
nie jest w stanie przyjąć nowego natężenia ruchu kołowego, a jego podatność na moderniza
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cję czy rozbudowę jest bardzo ograniczona ze względu na istniejącą zabudowę i konieczność 
dużych nakładów finansowych.

Wydaje  się  zatem,  że  proces  rozwoju  zabudowy  podmiejskiej  wymaga  racjonalnego 
i  skoordynowanego  podejścia  do  zagadnień  kształtowania  struktury  przestrzennej, w  tym 
lokalizacji nowych zespołów funkcjonalnych, które w przyszłości mogą stać się zalążkiem 
centrów o zróżnicowanej specyfice. Istnieje jednak niebezpieczeństwo nieskoordynowanej 
i chaotycznej presji inwestycyjnej w niektórych rejonach wynikającej pośrednio z polityki 
przestrzennej poszczególnych gmin, a także naturalnego zjawiska koncentracji usług w miej
scach już zainwestowanych.

W  strukturze  podmiejskiej ma miejsce  dominująca  bardzo  lokalna  forma  aktywności, 
ograniczająca się do drobnych usług  tworzących pewne ciągi  funkcjonalne. Stanowią one 
jednak bardziej miejsca koncentracji funkcji usługowych w obrębie poszczególnych wydzie
lonych działek niż w pełni wykształconą przestrzeń publiczną i usługową mogącą integro
wać rozdrobnioną tkankę mieszkaniową i tworzyć nowe współczesne centra.

2. Centrum – strefa funkcjonalna

Centrum strefy podmiejskiej  jest  trudne do zdefiniowania. Wymaga przede wszystkim 
określenia  charakterystycznych  cech  funkcjonalnych  i  przestrzennych.  W  przypadku  te
renów strefy podmiejskiej należy do nich pewna koncentracja  aktywności gospodarczych 
na danym obszarze będąca w kręgu zainteresowań społeczności lokalnej i nie tylko, skupia
jąca proste lub złożone spektrum funkcji. Charakterystyczna jest także zróżnicowana skala 
przestrzenna i wielkość formy architektonicznej.

W  ramach  dawnych  podmiejskich wsi  przy  zachowanej  zwartej  strukturze  zabudowy 
mało podatnej na przekształcenia i przyjęcie nowych rozwiązań przestrzennych zachowały 
się tradycyjne miejsca spotkań i lokalizacji aktywności. Ograniczają się one do miejsc kultu 
religijnego, drobnych usług i handlu, a także lokalnej administracji. Tereny bardziej podatne 
na  transformacje  zlokalizowane  na  obrzeżach  dawnych  struktur  osadniczych,  szczególnie 
te  na  peryferiach  dużych miast  zdecydowanie  częściej  stały  się miejscem  lokalizacji  no
wych stref funkcjonalnych, które z czasem ‒ po wykrystalizowaniu się charakteru i przezna
czenia dla określonej grupy klientów ‒ stały się zalążkiem lokalnych centrów i koncentracji 
funkcji.

Odrębną formą są centra małych miasteczek leżących w obszarach podmiejskich dużych 
miast. W większości przypadków utrzymały one lokalny klimat i skalę, ale utraciły dawną 
pozycję i część funkcji, które straciły na znaczeniu lub zmniejszyły swoją konkurencyjność 
w konfrontacji z nowymi tworzącymi się zespołami. Pomimo dużych nakładów finansowych 
związanych m.in. z programami rewitalizacji przestrzeni centralnych małych miast bardzo 
trudna  staje  się ponowna aktywizacja  tych  rejonów będących nadal naturalną historyczną 
przestrzenią publiczną tych ośrodków.

W obszarach podmiejskich charakterystycznym zjawiskiem jest wykształcenie się pew
nych stref funkcjonalnych, które w obrębie dość płynnych granic koncentrują zróżnicowa
ną  funkcję  i  formę przestrzenną. Typowym zjawiskiem  jest  lokalizacja nowych zespołów 
funkcjonalnych wzdłuż głównych tras i węzłów komunikacyjnych w bardzo eksponowanych 
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widokowo obszarach, a także powstawanie pojedynczych obiektów w ramach istniejących 
struktur osadniczych. Czasami tworzą one ciągi usług, ale ograniczając się do wydzielonych 
działek bez powiązań wspólną przestrzenią publiczną, nie  rokują w przyszłości prawidło
wych relacji z otoczeniem.

Pomimo lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie arterii i węzłów komunikacyjnych ob
szary centrów dostosowano w większości przypadków do ruchu kołowego jako dominują
cej formy komunikacji w strefach podmiejskich. Transport zbiorowy ogranicza się jedynie 
do obszarów w sąsiedztwie miasta  i przeważnie obsługuje najbardziej komercyjne rejony. 
Wszystkie nowe formy aktywności charakteryzuje zróżnicowana wielkość, często niedosto
sowana do skali otoczenia, ale przede wszystkim brak zorganizowanej przestrzeni publicznej 
w ramach danej struktury lub łączącej poszczególne jej fragmenty.

3. Typologia

Analizując najbardziej charakterystyczne formy centrów podmiejskich, możemy ich typ 
zdefiniować na podstawie czterech wybranych elementów:
–  formy przestrzennej,
–  funkcji,
–  lokalizacji,
–  zasięgu oddziaływania.

Biorąc pod uwagę formę przestrzenną, to realizacja centrów w ostatnich latach wskazuje 
na zróżnicowane rozwiązania i podejście do kształtowania struktury zabudowy. Do najbar
dziej charakterystycznych typów należą centra wielkopowierzchniowe z obiektami tworzą
cymi razem z zespołami zewnętrznych, najczęściej jednopoziomowych, parkingów dominu
jące przestrzennie formy zabudowy.

Kolejny  jest  typ  liniowy wynikający z eksponowanej  lokalizacji wzdłuż podmiejskich 
arterii komunikacyjnych. Budowany trochę na zasadzie wzajemnej synergii  i koncentracji 
nowych funkcji. Powstaje najczęściej  jako  jeden rząd funkcji, ale często po obydwu stro
nach ciągu komunikacyjnego. Dostępność  tej  formy zabudowy  rozwiązywana  jest bezpo
średnio z arterii  lub przy wyższych klasach dróg z dodatkowych wewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych.

Szczególnym przypadkiem  jest  typ punktowy, a więc  realizacja pojedynczego obiektu 
stanowiącego  pewien  rodzaj  aktywności  na  danym  terenie  lub w oparciu  o  towarzyszącą 
istniejącą tkankę zabudowy.

Funkcja  poszczególnych  centrów wynika  z  jednej  strony  z  konieczności  zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców nowych terenów osadniczych, z drugiej stanowi tendencję przenosze
nia aktywności gospodarczych poza  rejony centralne miasta. Ta zmiana  lokalizacji często 
tylko pozornie  zwiększa  i  poprawia dostępność nowych  funkcji, w efekcie powoduje ko
nieczność przemieszczania się coraz większych grup mieszkańców w ramach nowych prze
strzeni zurbanizowanych.

Do najbardziej charakterystycznych typów centrów ze względu na funkcję należą cen
tra handlowousługowe o  szerokiej ofercie  towarowej  i  zróżnicowanej  funkcji usługowej. 
Do bardziej  specjalistycznych należą centra wystawiennicze,  logistyczne, biurowe  i prze
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mysłowotechnologiczne, coraz częściej znajdujące nowe lokalizacje w strefie podmiejskiej. 
Czynnik lokalizacji odgrywa kluczową rolę w obszarze podmiejskim. Wynika to m.in. z fak
tu olbrzymiego rozproszenia zabudowy, a także mało czytelnego układu komunikacyjnego. 
Dlatego  część  terenów wykorzystuje  najbardziej  eksponowane  i  skomunikowane miejsca 
wzdłuż ulic i węzłów komunikacyjnych zapewniające  zminimalizowanie kosztów rozbudo
wy dodatkowych układów komunikacyjnych. Te lokalizacje są charakterystyczne szczegól
nie w częściach stykowych miasta i strefy podmiejskiej, a także dla rejonów sąsiadujących 
z portami lotniczymi. Realizacja współczesnych centrów w strefie podmiejskiej ma również 
znaczący wpływ na bezpośrednie sąsiedztwo, szczególnie tkankę mieszkaniową. Zakres od
działywania uzależniony jest od wielkości i charakteru centrum. Czasami, zamiast stanowić 
element integrujący przestrzeń, tereny te są nową formą w otwartym krajobrazie, bardziej 
deformującą  przestrzeń  niż  harmonijnie  komponującą  się w  otoczeniu. Odnosi  się  często 
wrażenie pewnej przypadkowości wprowadzonych rozwiązań, a nie świadomej kompozy
cji architektonicznourbanistycznej powiązanej z nową rozwijającą się tkanką podmiejską. 
Oddziaływanie na otoczenie ma także związek z koncentracją ruchu, szczególnie kołowego, 
który w powiązaniu z ruchem tranzytowym w tych rejonach generuje uciążliwości i konflikty 
funkcjonalne.

4. Wybrane studia przypadków

Zaproponowane wcześniej  typy centrów podmiejskich można zidentyfikować w wielu 
ośrodkach miejskich. Można wręcz postawić tezę o pewnej unifikacji rozwiązań przestrzen
nych  bez  specjalnego  odniesienia  do  istniejących  uwarunkowań  lokalnych.  Świadczy  to 
m.in. o typizacji formy, a także o wykształceniu się swoistego modelu funkcjonalnoprze
strzennego centrów podmiejskich opartego na możliwości łatwiejszego pozyskiwania grun
tu z pozornie bardziej liberalnymi wytycznymi planistycznymi niż te obowiązujące w zwar
tej strukturze miejskiej. Chodzi przede wszystkim o zasady kompozycji urbanistycznej, które 
po analizie wielu rozwiązań, szczególnie na granicy miasta i strefy podmiejskiej, wydają się 
mało istotne, a wręcz nie wykorzystane w otwartych terenach podmiejskich w relacji cen
trum‒miasto czy centrum‒strefa podmiejska.

Do charakterystycznych przykładów takich realizacji należy m.in. obszar centrum handlo
wousługowego w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce pod Wrocławiem, zlokalizo
wane w otoczeniu węzła autostrady A4 (il. 1). Generuje ono dodatkowy ruch w obszarze i tak 
zdominowanym przez komunikację, a także oddziałuje swoją skalą na sąsiadującą zabudowę 
mieszkaniową o jednorodzinnym charakterze. Obszar zajmuje już około 32 hektarów i ma 
tendencje do dalszego rozwoju. Skala centrum, będącego jednym z największych na Dolnym 
Śląsku, z czasem stanowić będzie wyzwanie dla kształtowania ładu przestrzennego na tym 
obszarze i utrzymania pewnych proporcji w skali zabudowy. Poprzez eksponowaną lokaliza
cję jest także specyficznym punktem orientacyjnym i swego rodzaju współczesną bramą do 
miasta, jednak dość obcą dla skali człowieka, szczególnie poruszającego się bez samochodu.

Relacje  z miastem  czy  sąsiadującą  zabudową,  choć  dobrze  powiązane  pod względem 
komunikacyjnym, wydają się być iluzoryczne pod względem charakteru, skali i kompozy
cji. Nawet nazwa ulicy w sąsiadującym zespole mieszkaniowym ‒ „Dwa Światy” ‒ wydaje 
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się  trafnie definiować ten obszar. Ze względu na dynamikę rozwoju i skalę przedsięwzięć 
teren  ten może  stanowić pewien poligon doświadczalny dla określenia  tendencji,  zjawisk 
i skutków dla przestrzeni stref podmiejskich w innych ośrodkach miejskich1.

Interesującym przykładem kształtowania centrum podmiejskiego są także północnoza
chodnie tereny Krakowa, w zasadzie obszary na granicy miasta i gmin sąsiednich Zabierzo
wa, Wielkiej Wsi i Zielonek, a szczególnie rejon ronda Ofiar Katynia i trasa na Olkusz oraz 
Zabierzów, wokół węzła  autostrady A4  i  początku północnej obwodnicy Krakowa  (il.  2). 
To charakterystyczne dla wielu miast obszary wielkopowierzchniowych sklepów w powią
zaniu  z  zespołami  zabudowy wzdłuż  dróg wyjazdowych  z miasta. W  zasadzie  od  ponad 
dziesięciu  lat  ulegające  stałym  przekształceniom  i  dogęszczaniu  zabudowy,  a  także  stale 
zmniejszające dystans do istniejącej i nowo powstającej jednorodzinnej tkanki mieszkanio
wej. Pomimo przepustowych głównych arterii komunikacyjnych  i systematycznemu prze
kształcaniu ich poziomu bezkolizyjności pojawiają się konflikty funkcjonalne.

Wynikają one z niedostosowania układu do przyjęcia ruchu tranzytowego i wewnętrz
nego,  zarówno  użytkowników  przestrzeni  komercyjnych,  jak  i  przemieszczających  się 
mieszkańców strefy podmiejskiej. To skumulowanie na jednym obszarze wielu funkcji kon
centrujących znaczne  ilości samochodów powoduje w konsekwencji, że powstające nowe 
centra podmiejskie stają się  strefami oddziałującymi w znaczący sposób na otaczający rejon. 
W przypadku omawianych  fragmentów obszaru metropolitalnego Krakowa na  lokalizację 
przedstawionych centrów wpływa także sąsiedztwo międzynarodowego lotniska w Balicach, 
które uzyskując nowe możliwości rozwojowe, a co za tym idzie zwiększając liczbę obsłu
giwanych pasażerów może stać się w przyszłości coraz trudniej dostępne. Jest to związane 
z  brakiem dodatkowych powiązań  komunikacyjnych  z miastem,  dojazdem do  autostrady, 
a  także  znaczną  urbanizacją  strefy  podmiejskiej  tego  rejonu w  dużym  stopniu  zwiększa
jącą  swoją ofertę usługowoprzemysłową, która powoli uzupełnia przestrzenie  rozproszo
nej zabudowy mieszkaniowej.

5. Powiązania funkcjonalne z miastem i strefą podmiejską

Powstające centra w strefie podmiejskiej  są wyraźnym nawiązaniem do  tendencji  roz
woju miast w USA już w latach 40.  i europejskich od lat 60. Niestety postępujący proces 
rozwoju obszarów podmiejskich w Polsce  nie  był w  stanie  uchronić  się  od negatywnych 
skutków przestrzennych kształtowania tych stref. Tworzące się centra (czy bardziej obsza
ry  aktywności  gospodarczej  o  różnej  skali) w wielu przypadkach wyprzedziły  przemiany 
towarzyszącego  im układu komunikacyjnego,  co w znaczący  sposób wpływa na  funkcjo
nowanie  tych  terenów. W  zasadzie  stałe  ich  dogęszczanie  powoduje  konieczność  ciągłej 
przebudowy i modernizacji sieci ulic, a przede wszystkim rozwiązania ich dostępności. We
wnętrzne układy komunikacyjne są w gestii poszczególnych inwestorów, jednak systemo
we rozwiązania należą do miast i gmin, które w sposób całościowy i systemowy powinny 
sterować  procesami  lokalizacyjnymi  w  odniesieniu  do  modernizowanych  i  planowanych 

1  Rozwój struktury funkcjonalnoprzestrzennej Wrocławia oraz zagadnienia związane z ochroną śro
dowiska przyrodniczego omawia Wojtyszyn B. [5].
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układów komunikacyjnych w skali miasta, gmin sąsiadujących i regionu. Szczególnie w tak 
specyficznej tkance podmiejskiej, która bezwzględnie wymaga odpowiedniego strefowania 
funkcji i analizy ich uciążliwości i oddziaływania.

Przy dużym rozproszeniu zabudowy w strefie podmiejskiej powiązania funkcjonalne po
między centrami, miastem i zabudową wydają się znacznie ograniczone. Sprowadzają się 
jedynie do połączeń komunikacyjnych dostępnych dla samochodów i w minimalnym stop
niu transportu publicznego. W zasadzie poza małymi lokalnymi centrami z usługami podsta
wowymi nie ma powiązań pieszych ani rowerowych. Wynika to z preferowanej formy wiel
kopowierzchniowej,  a  także  z uwarunkowań własnościowych bezpośredniego  sąsiedztwa, 
liczącego bardziej na komercyjne wykorzystanie terenu, niż poszukiwania w ramach szer
szego kontekstu możliwości powiązań z otoczeniem. Relacje takie są jednak możliwe przy 
uwzględnieniu ich w opracowanych dla niektórych terenów planach miejscowych, których 
rola wydaje się być ograniczona do standardowych wytycznych i mało wykorzystywana.

Odrębnym zagadnieniem jest granica formujących się obszarów centrów podmiejskich 
mająca wpływ na powiązania funkcjonalne z terenami sąsiadującymi. W większości przy
padków  jest  ona płynna, wpisując  się w  sposób nieregularny w  istniejącą  strukturę  funk
cjonalnoprzestrzenną  strefy  podmiejskiej.  Prowadzi  to  do  powolnego  łączenia  się  po
szczególnych  struktur  funkcjonalnych  z  różnymi  skutkami  kompozycyjnymi  i  znacznym 
oddziaływaniem szczególnie na zabudowę mieszkaniową.

6. Uwarunkowania planistyczne

Omawiane obszary lokalizacji centrów w strefie podmiejskiej znajdują swoje odniesie
nie w opracowaniach planistycznych. W skali planów województwa są to miejsca lokaliza
cji zróżnicowanych aktywności gospodarczych, a w ramach studiów uwarunkowań przyjmu
ją bardziej zdefiniowane granice. Szczegółowe zapisy zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów odnajdujemy w planach miejscowych, które często mają ograniczony zasięg i obej
mują zakresem opracowania stosunkowo małe obszary, wręcz z proponowanymi do zabu
dowy pojedynczymi obiektami lub wydzielone enklawy zabudowy towarzyszące centrom. 
Jest  to  wynikiem wybiórczego  kształtowania  tych  obszarów  i  w  konsekwencji  prowadzi 
do braku spójności przestrzennej i kompozycyjnej obszaru poprzez ograniczone możliwo
ści percepcji całej strefy2. Natomiast pod względem procedur planistycznych stanowi dość 
skuteczne  narzędzie  do  określenia  zasad  zabudowy  i  zagospodarowania  poszczególnych 
fragmentów  stref  proponowanych  aktywności  gospodarczych. Ważna  z  punktu  widzenia 
funkcjonowania, dostępności i kompozycji jest także analiza uwarunkowań lokalnych. Cho
dzi przede wszystkim o  tereny, które  leżą na  styku granicy miasta  i gmin sąsiadujących3. 
Te obszary wymagają szczególnego podejścia, bo z jednej strony należą jeszcze do tkanki 
miejskiej często zwartej, ale z drugiej strony graniczą z wartościowymi przyrodniczo i kom
pozycyjnie terenami otwartymi lub dawnymi wiejskimi. Dlatego w wielu sytuacjach powo

2  Przykładem tego są opracowane liczne MPZP dla omawianej wcześniej strefy Bielan Wrocławskich, 
a także obszaru przy ulicy Opolskiej i Jasnogórskiej w Krakowie.

3  Zagadnienia m.in. relacji terenów miejskich i podmiejskich porusza Gzell S. i in. [1].
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duje to konflikty i niepotrzebne deformacje tkanki podmiejskiej, możliwe do przewidzenia 
już na etapie studialnych i koncepcyjnych części opracowywanych dokumentów planistycz
nych.

7. Podsumowanie i wnioski

Kształtowanie centrów podmiejskich wskazuje na ich bardzo złożony charakter, wynika
jący z wielu czynników. Strefy te, będąc pewnym naturalnym obszarem rozwojowym miast, 
wykształciły  bardzo  specyficzną  formę  centrum,  a w  zasadzie  pewne  strefy  funkcjonalne 
pełniące rolę większej lub mniejszej koncentracji usług dostępnych dla mieszkańców tych te
renów. Podjęta w tym artykule próba typologii i pewnej klasyfikacji wskazuje z jednej strony 
na potrzebę egzystencji tej formy aktywności gospodarczej z drugiej zaś na konieczność zde
finiowania na etapie decyzji i projektów planistycznych optymalnych lokalizacji i formy tych 
miejsc4. Wiąże się z tym analiza lokalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kul
turowego, a także dostępności przyjętych lokalizacji. Obecna sytuacja w wielu przypadkach 
wskazuje na spontaniczność i żywiołowość procesów inwestycyjnych, która często wynika 
z pewnej synergii podejmowanych decyzji  lokalizacyjnych. Dotyczy  to przede wszystkim 
centrów wokół węzłów  i ciągów komunikacyjnych w mniejszym stopniu  indywidualnych 
pojedynczych, często wbudowanych  funkcji powstających w  ramach  istniejących struktur 
zabudowy, a stanowiących pewne lokalne miejsca koncentracji usług.

Nasuwa  się,  więc  pytanie,  czy  każda  strefa  podmiejska  powinna  tworzyć  swoje  cen
trum, a jeżeli tak, to w jakiej wielkości i w jakim charakterze, oczywiście wyłączając z tego 
pojedyncze  obiekty  zapewniające  lokalnie  usługi  podstawowe? Wydaje  się,  że w  okresie 
dynamicznego rozwoju obszarów podmiejskich  jest  to  fundamentalne pytanie szczególnie 
przy tendencjach realizacji dużych powierzchniowo centrów i znacznym przemieszaniu stref 
funkcjonalnych w obrębie tych terenów na styku z miastem.

Powtarzanie podobnych rozwiązań centrów powoduje z unifikowanie przestrzeni  i po
zbawia ją indywidualnych cech i wartości, co z czasem może prowadzić do obniżenia atrak
cyjności gruntu i nieruchomości oraz ograniczenia konkurencyjności tych miejsc i ich po
datności na przemiany. Dotyczy to także obszarów bezpośrednio sąsiadujących z centrami, 
które często zdominowane formą przestrzenną i rozwiązaniami komunikacyjnymi stają się 
w pewien sposób zdeformowane i ograniczone funkcjonalnie. 

Ważnym zagadnieniem jest także przyjmowana forma urbanistyczna centrów podmiej
skich. Ta obecnie preferowana ogranicza się jedynie do zapewnienia względnie rozwiązane
go dostępu dla samochodu, brakiem zorganizowanych przestrzeni publicznych i powiązań 
z terenami sąsiadującymi. Nie przyczynia się to w konsekwencji do atrakcyjności tych ze
społów, a wręcz pogłębia chaos przestrzenny całego obszaru, nie sprzyjając prawidłowym 
relacją funkcjonalnym i kompozycyjnym. Skłania to do sformułowania następujących wnio
sków:

4  Część z tych przedsięwzięć mogłoby stać się w przyszłości centrami o znaczeniu metropolitalnym.
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–  Opracowywane dokumenty planistyczne dla stref podmiejskich powinny zawierać szcze
gółowe wytyczne dotyczące lokalizacji, funkcji, formy i wielkości centrów i być podparte 
analizami lokalnych uwarunkowań.

–  Szczególnie istotne wydają się centra w obszarach styku miasta i gmin sąsiadujących, dla 
których przyjęta strategia i kierunki rozwoju oddziałują nie tylko na funkcjonowanie tych 
rejonów, ale także na szeroko pojęty obraz miasta.

–  Nadmierny rozwój centrów podmiejskich może deformować przestrzeń podmiejską, dla
tego należy dążyć do dostosowania go do lokalnych potrzeb i charakteru otoczenia. Ma to 
także związek z określeniem dostępności tych miejsc, zasięgu oddziaływania i optymal
nego programu funkcjonalnoprzestrzennego.

–  Stosowana forma i kształtowanie nowego zespołu powinno być poprzedzone koncepcją 
urbanistyczną  określającą  docelowy  zakres  centrum  i  zasadę  powiązań  funkcjonalno
kompozycyjnych w mikro i makro skali.

–  Pomimo dużej konkurencyjności, interesujące byłoby podjęcie prac studialnych dotyczą
cych hierarchizacji i specjalizacji centrów w powiązaniu z lokalnymi potrzebami, grupami 
docelowymi i charakterem poszczególnych rejonów.

–  Należy dążyć do takiej formy centrum, aby było ono przestrzenią integrującą tkankę pod
miejską, a nie tylko jeszcze jednym obszarem funkcjonalnym w rozproszonej struktural
nie tkance podmiejskiej.

–  Należy również brać pod uwagę prognozy demograficzne i nie tworzyć zespołów, które 
z  latami mogą nie wytrzymać konkurencji miasta  i  nie  znajdą pomysłu na utrzymanie 
swojej atrakcyjności.
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Ill.  1.  The  suburban  centre  in  Bielany Wrocławskie,  the  Kobierzyce  commune,  presented  against 
the city’s main transportation system. Prepared by the author, 2013

Il.  1.  Centrum podmiejskie w Bielanach Wrocławskich  gmina Kobierzyce  na  tle  głównego układu 
komunikacyjnego miasta. Opracowanie autor, 2013

Ill.  2.  Suburban centres and  local activities concentrations  in  the selected northwestern part of  the 
Kraków suburban zone. Prepared by the author, 2013

Il.  2.  Centra  podmiejskie  i  koncentracja  lokalnych  aktywności  w  wybranej  północnozachodniej 
części strefy podmiejskiej Krakowa. Opracowanie autor, 2013
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At the beginning of 1982, S. Juchnowicz, who was then the head of the Spatial Planning 
Unit of the Urban Design and Spatial Planning Institute, made an offer to the chief architect 
of  the city of Kraków – K. Seibert –  that his  team would carry out a  research project  for 
the city called Places of civic activity emerging spontaneously in the area of Kraków Urban 
Complex – a study for the needs of the KUC spatial development plan1. In the era of real 
socialism,  unerring  authorities  and  emerging  social  solidarity,  the  research  that  had  been 
suggested was to describe spontaneous civic activities and analyse the space created beyond 
the  control  of  the  centrally  planned  economy. The  grounds  for  the  research,  as  given  by 
the  proponents, were  as  follows:  „Experience  teaches  us  that  the  real mechanisms of  the 
city  functioning do not always  follow  the  forecasts and provisions  included  in  the spatial 
development plan. The above statement may be considered true also with reference to the 
area of Kraków Urban Complex”2. One of the first tasks of the Research Team was to develop 
the definition of the Centre of Civic Activity (hereinafter called CCA): „they usually emerge 
in  the  vicinity  of more  significant  stops  of  public municipal  and  suburban  transportation 
system. These little squares or market places of various kinds, usually builtup in an accidental 
or  indeed  chaotic way with makeshift,  substandard  facilities,  are  in  a way  substitutes  of 
the  retail  and  services  centres which have not been constructed  in  the  scale of  a housing 
estate or even a city district, and in numerous cases – as for example in the case of Tandeta 
or the huge market place in Imbramowska street – they perform quite important functions, 
significant  in  the scale of  the whole city. Spontaneously emerging places of civic activity 
of this kind have already become a visible components of the cityscape and – which is more 
important – they play an increasingly significant role in the social life of our city and they 
have become well established  in  the awareness of  its  inhabitants”. In  the  light of Manuel 
Castell’s theory of the space of flows we could say that the research on CCAs was in a sense 
a subconscious attempt to define Kraków’s space of flows.

In June 1982, the investor was given the research objectives outline, in which the role 
of the community in cocreating the city growth was emphasised in an unambiguous way: 
„Such  places  (CCAs  –  the  author’s  note)  should  play  the  role  of  elements  crystallising 
the functional and spatial structure”. And further on: „Centres of civic activity always play 
a significant role  in  the social  life of  the city/they are  important components of  the urban 
life quality and they are well established in the residents’ awareness”.

In those times, when words were carefully chosen for obvious reasons, defining the need 
for such research in this manner was in a way an act of courage: „The research on centres 
of  civic  activities  (CCAs)  is  to  serve  several different purposes, which may, however, be 
summarised in one common formula, namely: it is a convenient starting point for obtaining 
the real picture of urban activities. It could even be said that the distribution and characteristics 
of the centres of activity are, besides the network of relations, probably the most important 
part of this picture3. And further on: Making these general formulations (main goals) more

1  A letter, document catalogue no WAA32/II0180/1/82.
2  A part of  the statement of reasons for undertaking the subject of research. Source:  typescript,  the 
author’s archive.

3  A part of the Research Objectives Outline, typescript, p. 10, the author’s archive.
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specific,  the objectives of  this  research may be  summarised as finding  the answers  to  the 
following questions:
1.  What is the distribution of centres of civic activity in the area of KUC?
2.  What  is  the  impact range as well as  the growth potential of  individual centres of civic 

activity?
3.  To  what  degree  are  the  real  distribution  of  centres  of  civic  activity  and  their  growth 

tendencies compliant with the hitherto established data of the KUC spatial development 
plan and the relevant detailed plans?
The research has covered the whole area of KUC, with the exception of the city centre 

(due  to  different  social  phenomena  taking  place  there),  and  the  remaining  area  has  been 
divided into 8 research zones”4.

After a lengthy discussion the research team was able to specify the elements that should 
be  featured on  the CCA description  cards  for  further  processing  in  order  to  create  charts 
presenting the picture of the city. These were:

As regards the functional aspect:
–  retail, gastronomic services and craft;
–  transportation functions (transfer nodes, more important stops of public transport system);
–  administrative/office  and  cultural  functions  as  well  as  functions  related  to  recreation 

and tourism.
The  hubs  of  academic  functions  were  excluded  from  the  research  as  another  study 

was devoted exclusively to this subject.
The  following  operational  criteria  were  adopted  for  qualifying  a  given  place  to  be 

registered as a CCA in the area of KUC:
–  geometric characteristics of a place (continuous, nonlinear area);
–  movement intensity level (the number of users per day);

Among the places that met the criteria of the general definition, only those were classified 
as CCAs in which the number of users per day exceeded 1000 in areas with dense multi 
family  development,  or  300  in  areas with more  dispersed  singlefamily  development  or 
farmhouses.

The following typological criteria for CCAs were also adopted:
–  programme and functional characteristics (the dominant function);
–  impact level indicated by the place in the hierarchy of the KUC urban structural units;
–  morphological characteristics of the spatial layout;
–  the way in which it emerged (the CCA origin) established against the data obtained from 

the plan (CCAs emerging according to the plan of 19765, or spontaneously).
Apart  from  the  inventory  works  in situ,  additional  information  was  collected  (from 

administrative and planning documents) which was necessary for defining the characteristics 
of CCAs:
–  the  size of  individual CCAs defined by  the  square  footage of  the occupied area or  the 

accumulated utility area;

4 Ibidem, p. 11.
5  In the study we were using the date 1976 (the plan completion), but the plan in question here is the 
one which was in fact passed in 1977 and is known at present as coming from that year.
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–  accessibility with the use of various forms of transport;
–  the level to which they have become established and settled;
–  the potential for growth.

The typological criteria listed above served for the formulation of three basic classifications 
of CCAs:
–  functional,
–  spatial
–  based on origin.

Each  of  the  above  classes was  further  divided  into more  detailed  and  analytical  sub 
classes, and subsequently the CCAs were marked on the map of the city in the scale 1:25,000 
for analyses and 1:50,000 for syntheses. The works took two years and the final version was 
passed on to the investor  in spring of 1983. The observations made by the research team, 
together with the study of the description cards of all  the individual CCAs marked on the 
charts presenting the KUC area so that  their distribution could be analysed, allowed us to 
formulate several conclusions, the most interesting parts of which I wish to quote:
–  “The CCAs distribution appears accidental (…). Obviously, it is only apparent accidentality, 

and its illegibility in the scale of KUC reflects the “meanders” of the development policy 
regarding  services and housing over  the  last  several decades. This  is not quite  true,  as 
the  later  research  done  in  1990  indicated  that  the  emerging  rules  were  of  continuous 
character. 

–  KUC is characterised by significant differences between individual urban zones as regards 
the level of saturation with CCAs (…). The above differences could probably be observed 
even today, in spite of 30 years of free market economy. 

–  The analysis does not confirm subcentres crystallisation in the scale of the whole KUC. 
The emergence of  largescale  commercial  complexes  is  the  factor  that has particularly 
affected  the  look  of  the  city  in  recent  years.  The  question  which  it  would  be  worth 
finding an answer to now is whether the network of relations in the Study of conditions 
and directions of spatial development has the correct geometry. 

–  The analysis of CCAs concentration  in  the zone adjacent  to  the city centre  reveals  the 
directions of its growth and may both contribute to the new delimitation of the city centre 
zone  and  become  a model  of  its  real  functional  and  spatial  structure. The  subsequent 
evolution of the city only confirmed the model of the city centre expansion.  

–  There  is  a  connection  between  the  density  of  CCAs  occurrence  and  the  development 
granulation.  The  areas  of  coarsegrained  –  multifamily,  intensive  –  development 
have  a  higher  density  of  CCAs  occurrence  than  areas  with  finegrained  singlefamily 
development. An extreme example is the amorphous plasma of the suburban singlefamily 
development in the southern belt (…).6 This is yet another problem of the city growth that 
is still valid, and it does not refer solely to the southern part of the suburbs. 

–  There  is  a  connection  between  the  density  of  CCAs  occurrence  and  the  age  of  the 
housing estates. Irrespective of the modifications of a more passing character, there exists 
a phenomenon of certain “maturation” of the estates (…). 

6 Places of civic activity emerging spontaneously in the area of Kraków Urban Complex – a Study for 
the needs of the KUC spatial development plan, p. 5, typescript from the author’s archive.
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–  The distribution of CCAs does not confirm the emergence of the socalled Commercial 
Belt, i.e. concentrations of services facilities along the arteries going out of the city, which 
phenomenon  is  characteristic  of  highly  developed  urban  agglomerations  (…).  Strong 
commercial belts7 were created in subsequent years, which may give rise to the conclusion 
that Kraków has become a developed agglomeration, or maybe even a metropolis.

–  A great majority of CCAs of the “transfer node” type and of the wholecity impact range 
are situated along Konopnickiej, Wadowicka and Zakopiańska streets (…). In  this case 
as well the number of streets of this type has grown considerably, and now includes also 
Wielicka street or 29 listopada avenue, to name just a few.

–  Of the approximate number of twenty railway stops in the area of KUC, only four function 
as transfer nodes significant in the scale of the whole city. In spite of the fact that trams 
able to use railway tracks have been purchased and in spite of all the continuous writing 
about the need to create an agglomeration railway network, nothing has changed for the 
better in this respect for the city community.

–  The greatest number of CCAs – considered  in  the aspect of  their origin – had already 
existed before 1976 and were taken account of in the provisions of the plan (…). It was 
a proof that even in the conditions of centrally planned economy before 1976 civic activity 
did affect the structure of the city!

–  The  highest  number  of  CCAs  emerging  spontaneously  after  1976 were  created  in  the 
area of Nowa Huta and in the belt of Wola Duchacka, Kozłówek, Nowy Prokocim and 
Nowy Bieżanów  housing  estates  (…)”8. The  above  observation made  already  in  1982 
bears evidence to the existence of independent market economy, of course not in the scale 
significant for the whole city. At that time, however, the observation could not be expressed 
in a straightforward manner. Private initiative complemented the retail and services offer 
in the areas where centrally planned economy was unable to do so effectively.
The last part of the research report was the prognostic synthesis of the evolution of the 

spontaneously created CCAs, since in our opinion they were most interesting from the point 
of  view  of  the  city  structure  future  development,  but  also  because  of  their  unpredictable 
character as they had emerged without any preceding plan9.

Research of  the  same  type was  repeated  in  1990 –  in  the  era  of  social  and  economic 
change  in  the  country  –  within  the  framework  of  research  programme RPBP  I.11.,  sub 
programme  C,  subject  group  C3,  the  topic  symbol  C.3.9.3.,  entitled  Research into the 
mechanisms of Centres of Civic Activity emergence in the city (on the example of Kraków). 
The research was carried out under the supervision of professor S. Juchnowicz by the team 
reduced to two people: architect J. Nycz and the author of this article. As a result we had to 
limit the scope of research to the most intriguing issue at that time – the spontaneous CCAs. 

7 The author discussed this topic in an article on inter-city streets a few years ago.
8 Places of activic city..., op. cit., p. 12.
9  Working in this team at the beginning of my academic career was an extraordinarily interesting and 
inspiring experience, which influenced my further development and to a considerable degree defined 
my professional views. Professor made me realise that political correctness is not important, what 
really matters is the true description of the phenomena taking place in the space of the city and the 
ability to prove convincingly the relations at work there.
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It has to be remembered that it was the time of the emergence of young capitalist economy, 
of merchandise sold from folding beds or picnic tables set up straight on the pavement, the 
time of uncontrolled private initiative. In the research we wanted to address the following 
issues:
–  verification of the accuracy of the prognostic model of the spontaneous CCAs hierarchy 

developed in 1983 as set against the reality of that time;
–  verification of the correctness of the hitherto applied research methodology in the economic 

situation of that time;
–  drawing comparative conclusions based on the distribution and size of spontaneous CCAs 

in 1983 and 1990;
–  taking record of the new phenomena taking place within CCAs at a very fast rate.

The analysis of the spontaneous emergence of CCAs allowed us to distinguish three types 
of such centres:
–  permanent;
–  temporary;
–  mobile.

It  has  been  agreed  that  for  the  needs  of  this  paper  spontaneous CCAs are the places 
where facilities were created on the initiative of a private person or a group of persons who 
were interested in the economic activity in the following areas: retail, gastronomic services 
or craft.  It must be remembered  that  free market was  in  the process of creation  then, and 
economic activities were still controlled by state authorities, who still preferred stateowned 
entities or cooperatives. A private investor was still someone who had to be fully supervised. 
Analyses and surveys carried out among potential investors and state officials provided us with 
truly astonishing information: most investors were afraid that we were preparing ground for 
tax authorities’ intervention and most officials thought that we worked for an anticorruption 
agency. These were hard times for public opinion polls. It was a time when the new political 
regime was  still  in  statu nascendi,  and  state  officials  thought  that  they  could  control  the 
free market. The authorities of individual city districts presented different attitudes towards 
the emergence of  spontaneous CCAs,  in  some districts  they were seen as complementary 
elements supplying what was missing in the functioning of the district, in others they were 
clearly unwanted. Our analysis  also covered  the mode  (the administrative path) of CCAs 
emergence, which made us realise the level of determination and perseverance on the part of 
the socalled private initiative. We should remember that the administrative path at that time 
also  included consulting  the  location and  type of activity with housing estate committees 
and the estate designers, which, however, did not affect in any way the architectural form 
of the emerging objects.

It  should  be  remembered  that  at  that  time  the  small  retail  outlets  network  accounted 
for 37% of the total number of retail outlets (shopping malls did not exist at that time, and 
the biggest department store was Gigant, which burnt down a few years ago). There were 
1273  retail  outlets  in Kraków  in 1990,  including 251  stateowned, 760 cooperatives  and 
262 private ones (the number of private outlets equalled the number of stateowned, which 
created a certain equilibrium). Spontaneous  (private) CCAs offered goods and services at 
the places where they were in short supply due to the ineffective structure of city services 
distribution, and mobile retailers identified and made use of the best pedestrian routes in the 
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city with great precision. The highest level of activity was to be observed at the beginning 
of  the  90s  in Nowa Huta  (Kocmyrzowska  street)  and  in  Prokocim  (Bieżanowska  street). 
The analysis of the accuracy of the prognostic model from 1983 indicated that:
–  of  the  76 CCAs  as  to which  the  prognosis was  that  they would  grow,  22  actually  did  

grow;
–  of the 63 CCAs as to which it was predicted that they would maintain their place in the 

hierarchy, the prognosis was accurate in 53 cases10.
The  above  data  confirmed  that  the  methodology  adopted  in  1983  was  correct. 

A particularly interesting process which was going on in 1990 were mergers of spontaneous 
CCAs  into  complexes,  which  gave  them  considerably  higher  places  in  the  hierarchy 
and raised them to  the rank of centres with significance in  the scale of  the whole district. 
The  conclusions were  extremely  interesting  and  indicated  a  rapid  growth  of  spontaneous 
CCAs.  It would  be worthwhile  to  confront  the  conclusions  stemming  from  this  research 
with the real structure of Kraków 30 years after the first research project was carried out11.

Na  początku  1982  r.  S.  Juchnowicz,  będący  kierownikiem Zakładu  Planowania  Prze
strzennego  Instytutu Urbanistyki  i  Planowania  Przestrzennego,  złożył  ofertę  przygotowa
nia  pracy  badawczej  pt. Miejsca aktywności społecznej powstające spontanicznie na ob-
szarze Krakowskiego Zespołu Miejskiego – Studium dla potrzeb planu zagospodarowania 
przestrzennego KZM 

1, głównemu architektowi miasta Krakowa – K. Seibertowi. W czasach 
realnego socjalizmu, nieomylnych władz i rodzącej się solidarności społecznej zapropono
wano  przeprowadzenie  badań,  które miały  określać  działania  spontaniczne,  analizę  prze
strzeni niezgodnej z gospodarką planową. Badania uzasadniano w następujący sposób: „Do
świadczenie uczy, iż rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania miasta nie zawsze pokrywają 
się z przewidywaniami i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie 
to można odnieść również do obszaru Krakowskiego Zespołu Miejskiego”2. Jednym z pierw
szych  zadań Zespołu  autorskiego  było  opracowanie  definicji Ogniska  Społecznej Aktyw
ności (zwanego dalej OSA): „te powstają zazwyczaj w pobliżu ważniejszych przystanków 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Te różnego rodzaju placyki, targowiska, zabudowane 
zwykle w sposób przypadkowy, wręcz chaotyczny obiektami prowizorycznymi, substandar
dowymi, są swego rodzaju substytutami niezrealizowanych ośrodków usługowohandlowych 

10 Places of civic activity emerging spontaneously in the area of Kraków Urban Complex – a Study for 
the needs of the KUC spatial development plan, p. 7, typescript from the author’s archive.

11 The above research projects were of formative character for me as a researcher seeking the knowledge 
of the reality of the city functioning, but also as a designer of urban structures. Thank you, Professor.

  1 Pismo sygnatura WAA32/II0180/1/82.
  2 Fragment uzasadnienia podjęcia tematu. Źródło: maszynopis, w archiwum autora.
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w  skali  osiedla,  czy  nawet  dzielnicy,  a  w wielu  przypadkach  –  jak  na  przykład  tandeta, 
czy  giełda  przy  ul.  Imbramowskiej  –  spełniają  dość  istotne  funkcje  o  znaczeniu  ogólno
miejskim.  Tego  rodzaju  spontanicznie  powstałe  miejsca  aktywności  społecznej  stały  się 
już widocznymi  elementami  krajobrazu miejskiego  –  a  co ważniejsze  –  odgrywają  coraz 
ważniejszą rolę w życiu społecznym i zostały utrwalone w świadomości mieszkańców na
szego miasta”. Biorąc pod uwagę teorię przestrzeni przepływu Manuella Castellsa, badania 
nad OSA były w pewnym sensie podświadomym definiowaniem przestrzeni przepływu Kra
kowa.

W czerwcu 1982 roku inwestorowi został przekazana karta tematu, w której w sposób 
jednoznaczny podkreślono rolę społeczną w tworzeniu rozwoju miasta: „Miejsca te (OSA 
przyp. autora) winny odgrywać rolę elementów krystalizujących układ funkcjonalnoprze
strzenny”  i dalej:  „Ośrodki  społecznej  aktywności odgrywają zawsze doniosłą  rolę w ży
ciu społecznym miasta/są istotnymi komponentami jakości życia miejskiego i są wyraźnie 
utrwalone w świadomości mieszkańców”.

W tamtych czasach, kiedy ważono słowa z przyczyn oczywistych zdefiniowanie potrze
by  tych badań, w taki sposób było rodzajem odwagi: „Badania nad ośrodkami społecznej 
aktywności  (OSA) mają służyć kilku  różnym celom, które  jednak dają się  sprowadzić do 
wspólnej formuły, a mianowicie: stanowią dogodny punkt wyjścia dla poznania rzeczywiste
go obrazu miejskich aktywności. Można nawet przyjąć, że rozmieszczenie ognisk aktywno
ści i ich charakterystyka jest oprócz sieci powiązań ‒ bodajże najistotniejszą częścią tego ob
razu3. A dalej: Konkretyzując te ogólne sformułowania (cele nadrzędne), można sprowadzić 
cele niniejszego studium do uzyskania odpowiedzi na nastające pytania:
1.  Jakie jest rozmieszczenie ośrodków społecznej aktywności na obszarze KZM?
2.  Jaki jest zasięg oddziaływania oraz potencjalne możliwości rozwoju poszczególnych 

ośrodków społecznej aktywności?
3.  W jakim stopniu rzeczywisty obraz rozmieszczenia ośrodków społecznej aktywności 

oraz ich tendencje rozwojowe pokrywają się z dotychczasowymi ustaleniami planu 
KZM oraz odpowiednich planów szczegółowych?
Obszarem badań objęto cały teren KZM z wyłączeniem śródmieścia (ze względu na od

mienne zjawiska społeczne w nim zachodzące), pozostały obszar podzielono na 8 sektorów 
badawczych”4.

W wielogodzinnej dyskusji zespół autorski określił elementy, które powinny znaleźć się 
na kartach inwentaryzacyjnych, w celu dalszego opracowania w formie plansz ukazujących 
obraz miasta. Były to:

Pod względem funkcjonalnym:
–  handel, gastronomia, rzemiosło (UHGR);
–  funkcje  komunikacyjne  (węzły  przesiadkowe,  ważniejsze  przystanki  komunikacji 

zbiorowej);
–  funkcje administracyjnobiurowe i kulturalne, również rekreacyjnoturystyczne.

Z badań wyłączono skupiska funkcji nauki, gdyż inne studium było specjalnie przezna
czone dla tej tematyki.

3  Fragment Karty tematu, maszynopis, s. 10. Z archiwum autora.
4 Ibidem, s. 11.
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W celu rejestracji OSA na obszarze KZM przyjęto następujące kryteria operacyjne, kwa
lifikujące dane miejsce do ich zbioru:
–  cechy geometryczne miejsca (obszar ciągły, nieliniowy);
–  natężenie ruchu (ilość użytkowników na dzień).

Do OSA zaliczono takie miejsca, spośród spełniających warunki definicji ogólnej, w któ
rych dziennie liczba użytkowników przekraczała 1000 – na obszarze zabudowy intensyw
nej, wielorodzinnej, lub 300 – na terenie zabudowy ekstensywnej, jednorodzinnej lub zagro
dowej.

Przyjęto również kryteria typologiczne OSA:
–  cechy programowofunkcjonalne (dominująca funkcja),
–  stopień oddziaływania określony miejscem w hierarchii urbanistycznych jednostek struk

turalnych KZM,
–  cechy morfologiczne układu przestrzennego,
–  sposób powstania (geneza OSA) określony w odniesieniu do ustaleń planu (OSA) powsta

łe planowo i spontanicznie względem planu z 19765 r.
Oprócz  inwentaryzacyjnych  prac  terenowych  zebrano  również  dodatkowe  informacje 

(na  podstawie  materiałów  administracyjnych  i  planistycznych)  potrzebne  do  określenia 
cech OSA:
–  wielkość  OSA  określoną  powierzchnią  zajmowanego  terenu  lub  sumą  powierzchni 

użytkowej;
–  dostępność komunikacyjną;
–  stopień utrwalenia;
–  możliwość rozwoju.

Wymienione powyżej kryteria typologiczne posłużyły dla wprowadzenia trzech zasadni
czych klasyfikacji OSA:
–  funkcjonalnej;
–  przestrzennej;
–  genetycznej.

Każda z powyższych klas została rozbita na bardziej szczegółowe, analityczne podklasy, 
a następnie naniesiono na podkład mapowy miasta w skali 1:25 000 dla analiz i 1:50 000 
dla syntez. Prace trwały dwa lata i w wersji końcowej zostały przekazane inwestorowi wios
ną  1983  roku. W wyniku  przeprowadzonych  obserwacji  i  rejestracji  kart  poszczególnych 
OSA oraz przeniesieniu ich na plansze obszaru KZM oraz przeprowadzeniu analiz ich roz
mieszczenia, opracowano wnioski, których najciekawsze fragmenty pragnę przytoczyć:
–  „Obraz rozmieszczenia OSA sprawia wrażenie rozkładu przypadkowego (…) Oczywiście 

ta przypadkowość rozkładu jest pozorna, a jego nieczytelność w skali KZM odzwiercie
dla „meandry” polityki  inwestycyjnej w zakresie usług  i mieszkalnictwa na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie do końca jest to zgodne z prawdą, gdyż późniejsze bada
nia z 1990 roku wykazały jednak ciągłość powstających reguł.

–  KZM  charakteryzuje  się  daleko  idącym  zróżnicowaniem  poszczególnych  jedno
stek  urbanistycznych  pod  względem  stopnia  nasycenia  OSA  (…).  Zróżnicowanie  to 

5  W opracowaniu operowaliśmy datą 1976 (ukończenie planu), rzeczywiście chodzi o plan, który his
torycznie uchwalono w 1977 roku i pod tą datą jest znany obecnie.
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można prawdopodobnie zaobserwować do dnia dzisiejszego pomimo 30 lat gospodarki 
wolnorynkowej.

–  Analiza nie potwierdza krystalizacji subcentrów w skali KZM. Szczególnie wprowadze
nie zespołów handlu wielkopowierzchniowego zmieniły obraz miasta. Pytanie, na które 
dziś warto znaleźć odpowiedź to, czy sieć powiązań w Studium uwarunkowań i kierun
ków zagospodarowania przestrzennego posiada prawidłową geometrię? 

–  Analiza koncentracji OSA w strefie przylegającej do śródmieścia ujawnia kierunki jego 
rozwoju  i może być przyczynkiem zarówno do delimitacji  śródmieścia,  jak  i modelem 
jego rzeczywistej struktury funkcjonalnoprzestrzennej. Dalszy rozwój miasta tylko po
twierdził model rozwoju śródmieścia.

–  Istnieje związek między gęstością występowania OSA a ziarnistością układu. Układ gru
boziarnisty – osiedla o zabudowie wielorodzinnej, intensywnej – posiada większą gęstość 
występowania OSA  niż  drobnoziarniste  układy  zabudowy  jednorodzinnej.  Przykładem 
skrajnym jest amorficzna plazma podmiejskiej zabudowy jednorodzinnej w paśmie połu
dniowym (…)6. Również i ten problem rozwoju miasta jest nadal aktualny i nie dotyczy 
jedynie południowej części przedmieść.

–  Istnieje związek między gęstością rozmieszczenia OSA, a wiekiem osiedli. Niezależnie 
od modyfikacji koniunkturalnych, istnieje zjawisko swoistego „dojrzewania” osiedli (…).

–  Obraz rozmieszczenia OSA nie potwierdza zjawiska powstawania tzw. Pasa komercyjne
go – tj. grupowania się ognisk usługowych wzdłuż arterii wylotowych, które to zjawisko 
jest  charakterystyczne  dla  rozwiniętych  aglomeracji miejskich  (…).  Okres  następnych 
lat wytworzył silne pasy komercyjne7, stąd można wnosić, iż Kraków stał się rozwiniętą 
aglomeracją, a może nawet metropolią.

–  „Zdecydowana większość OSA  typu  „węzły  przesiadkowe”  o  zasięgu  ogólnomiejskim 
znajduje się na kierunku ulic: Konopnickiej, Wadowickiej, Zakopiańskiej (…)”. Również 
i w tym przypadku wyraźnie zwiększyła się liczba ulic tego typu, choćby o ul. Wielicką 
czy al. 29 listopada.

–  „Spośród około dwudziestu przystanków kolejowych na obszarze KZM zaledwie cztery 
funkcjonują,  jako węzły  przesiadkowe  o  znaczeniu  ogólnomiejskim”.  Pomimo  zakupu 
tramwajów poruszających się po szynach kolejowych i pisaniu o potrzebie powstania ko
lei aglomeracyjnej pod tym względem nic nie zmieniło się na korzyść społeczności miasta.

–  „W strukturze ilościowej typów „genetycznych” OSA przeważają OSA, które istniały już 
przed 1976 rokiem i były utrzymane decyzjami planu (…)”. Był to dowód na to, że po
mimo gospodarki planowej przed rokiem 1976 aktywność społeczna wpływała na obraz 
miasta!

–  „Najwięcej OSA powstałych  spontanicznie po 1976  roku powstało na obszarze Nowej 
Huty  i w pasie osiedli: Wola Duchacka, Kozłówek, Nowy Prokocim, Nowy Bieżanów 
(…)”8. Obserwacja ta, zarejestrowana już w 1982 roku świadczyła o istnieniu niezależnej 

6 Miejsca aktywności społecznej powstające spontanicznie na obszarze Krakowskiego Zespołu Miej-
skiego – Studium dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego KZM. s.  5.  Maszynopis 
z archiwum autora.

7  Autor kilka lat temu podjął ten temat w artykule dotyczącym ulic międzymiejskich.
8 Miejsca aktywności społecznej..., op. cit. s. 12.
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gospodarki rynkowej, oczywiście nie na skalę istotną dla struktury całego miasta. W tam
tych czasach nie można tego było jednak nazwać wprost. Inicjatywa prywatna uzupełnia
ła obszary, gdzie gospodarka planowa nie miała zdolności tworzenia.
Opracowanie  kończyło  się  syntezą  prognostyczną  rozwoju OSA  spontanicznych,  któ

re uznaliśmy jako najbardziej interesujące z punktu widzenia przyszłości struktury miasta, 
ale również ze względu na ich trudną przewidywalność, gdyż tworzyły się bezplanowo”9.

Badania  tego  typu powtórzono w 1990  roku w okresie przemian  społecznogospodar
czych kraju, w ramach programu badawczego RPBP I.11. podprogram: C, grupa tematyczna: 
C.3., symbol tematu: C.3.9.3. pt.: Studia mechanizmów powstawania Ośrodków Społecznej 
Aktywności w mieście (na przykładzie Krakowa). Studium powstało pod kierunkiem profe
sora S. Juchnowicza w zmniejszonym składzie zespołu autorskiego do arch. J. Nycza i pi
szącego ten artykuł. W związku z tym musieliśmy ograniczyć zakres badań do najbardziej 
intrygujących w owym czasie, czyli do OSA spontanicznych. Trzeba przypomnieć, że był 
to czas budowy młodego kapitalizmu, handlu z łóżek rozkładanych czy stolików pikniko
wych, czas prywatnej niekontrolowanej inicjatywy. W opracowaniu pragnęliśmy zająć się:
–  sprawdzeniem  trafności  modelu  prognoz  hierarchii  spontanicznych  OSA  z  1983  roku 

z ówczesną rzeczywistością;
–  sprawdzeniem poprawności dotychczasowej metodologii badawczej w ówczesnej  sytu

acji gospodarczej;
–  wyciągnięciem  wniosków  porównawczych  rozmieszczenia,  wielkości  spontanicznych 

OSA z 1983 i 1990 roku;
–  rejestracją zachodzących w bardzo dużym tempie nowych zjawisk w OSA.

Analizując powstawanie spontanicznych OSA, wyodrębniliśmy trzy rodzaje:
–  trwałe;
–  prowizoryczne;
–  przenośne.

Dla tego opracowania uzgodniono, iż spontanicznymi OSA będziemy nazywać te miejsca, 
gdzie powstały obiekty z inicjatywy osób prywatnych lub grupy osób, które były zaintere
sowane prowadzeniem działalności z zakresu: handlu, gastronomii czy rzemiosła. Pamiętać 
należy, że w tym czasie tworzył się wolny rynek, jednak kontrolowany przez urzędy pań
stwowe, które nadal preferowały podmioty państwowe bądź spółdzielcze. Inwestor prywatny 
był jeszcze czymś, co należało w pełni kontrolować. Analizy i ankiety, które przeprowadzili
śmy wśród potencjalnych inwestorów i urzędników dawały zadziwiające informacje. Wśród 
inwestorów przeważała obawa, że jesteśmy przedpolem fiskusa, a wśród urzędników, że je
steśmy służbą antykorupcyjną ‒  to były  trudne czasy dla badania opinii społecznych. Był 
to  czas  budowy  nowego  ustroju,  kiedy  urzędnikom wydawało  się,  że mogą  nadzorować 
wolny  rynek. Władze  poszczególnych dzielnic  odnosiły  się  różnie  do  zjawisk  powstawa
nia  spontanicznych OSA,  jedne widziały w nich uzupełnienie  braków w  funkcjonowaniu 

9  Praca  w  tym  zespole  na  początku  kariery  naukowej  była  niezwykle  ciekawym  i  rozwijającym 
przeżyciem, które wpłynęło na dalszy mój rozwój i w znacznym stopniu zdefiniowało moje poglądy 
zawodowe. Profesor uzmysłowił mi, że nie istotna jest poprawność polityczna, najważniejsza jest 
prawda opisywania zjawisk zachodzących w przestrzeni miasta i umiejętność udowodnienia zacho
dzących relacji.
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dzielnicy, w  innych uważano  je za coś niechcianego. Przeanalizowaliśmy w opracowaniu 
również tryb (drogę administracyjną) powstawania OSA, co uświadomiło nam samozapar
cie prywatnej inicjatywy. W owym czasie  inwestorzy  uzgodnili  lokalizację  i  rodzaj  dzia
łalności z komitetami osiedlowymi i projektantem osiedla, co równocześnie nie wpływało 
na formę architektoniczną obiektów.

Należy  pamiętać,  że  w  owym  czasie  sieć  drobnodetaliczna  stanowiła  37%  ogólnej 
liczby punktów sprzedaży (galerie handlowe w tym czasie nie istniały, a największym do
mem handlowym był  spalony  kilka  lat  temu Gigant). W Krakowie  istniało w  1990  roku 
1273  punktów  sprzedaży, w  tym  251  państwowych,  760  spółdzielczych,  a  262  prywatne 
(nastąpiła  równowaga między  państwowymi  i  prywatnymi  punktami  sprzedaży).  Sponta
niczne  (prywatne) OSA uzupełniały  istniejące  braki w  strukturze  usług miasta,  a  przeno
śny handel wykorzystywał  z wielką dokładnością najlepsze  ciągi  piesze. Na początku  lat 
dziewięćdziesiątych  największą  aktywność  można  było  zaobserwować  w  Nowej  Hucie 
(ul. Kocmyrzowska) oraz w Prokocimiu (ul. Bieżanowska). Analiza trafności modelu pro
gnostycznego z roku 1983 wykazała:
–  z 76 które przewidziano, że wzrosną, wzrosły 22 przypadki;
–  z  63  OSA,  które  określono,  że  zachowają  swe  miejsce  w  hierarchii,  przewidziano 

53 przypadki10.
Dane  te potwierdzały prawidłowość metodologii przyjętej w 1983 r. Szczególnie  inte

resującym zjawiskiem jakie zachodziło w 1990 roku było łączenie się spontanicznych OSA 
w zespoły, których znaczenie podnosiło je w hierarchii do ośrodków o randze dzielnicowej. 
Wnioski były niezwykle interesujące i wskazujące na szybki wzrost spontanicznych OSA. 
Warto byłoby  skonfrontować wnioski  tego opracowania  z  rzeczywistą  strukturą Krakowa 
po upływie 30 lat od pierwszego studium badawczego11.

10 Miejsca aktywności społecznej..., op. cit., s. 7.
11 Badania te ukształtowały mnie jako poszukującego badacza rzeczywistości funkcjonowania miasta, 
ale i projektanta struktur miejskich, dziękuję Panie Profesorze.
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Ill.  1.  Centres of Civic Activity in Kraków, the state as of 1982
Il.  1.  Ogniska Społecznej Aktywności w Krakowie, stan na 1982 r.

Ill.  2.  The prognostic model of CCAs in Kraków, state as of 1983
Il.  2.  OSA spontaniczne w Krakowie, stan na 1990 r.
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Ill.  3.  Spontaneous CCAs in Kraków, state as of 1990
Il.  3.  OSA w Krakowie, stan na 2012 r. Na podstawie doświadczenia autora
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No other prosocial movement in the whole history of urban space has changed so much 
in the traditional cityscape as the modern avantgarde of the late 19th and early 20th century. 
The situation in urban planning and design at that time was similar to other fields of science. 
The period brought a change in understanding beauty in art and architecture, and modernism 
strongly emphasised functionalism, rational and utilitarian values of the living environment 
of man. Such was the context in which emerged the first concepts of a housing block, including 
the revolutionary ideas of Le Corbusier1 – the forerunner of the housing block concept as we 
now know it from multifamily housing estates. His concept of Unité d’Habitation, called 
the Marseille unit, which was to become a blueprint for housing construction in the oncoming 
decades, was created in 19432. The intention behind the creation of the unit was to protect 
the landscape from suburbs overflowing into the countryside, and the housing block, which 
was  to  be  a  selfsufficient machine  for  living  providing  basic  services  and  entertainment 
combined  with  maintaining  social  (neighbourhood)  bonds,  was  drowned  in  greenery. 
The  above  ideology  found  very  favourable  conditions  for  development  in  the  countries 
of the socialist block and not only there.  The need to build new flats was growing steadily 
due to the development of cities in the postwar era. A considerable growth of multifamily 
housing  construction  in  the  form of  housing  estates was  very well  suited  to  the  socialist 
ideology propagating restriction of private ownership, social  justice, collectivisation of all 
possible areas of human activity and social equality. The concept of housing blocks was an 
advantageous solution first of all  in  the economic aspect. The bleak housing projects  that 
were  built  in  reality  had  little  in  common with  the Marseille  unit  –  flats  had  impractical 
layouts, and swimming pools, gyms or roof gardens were never heard of. Yet, with hindsight, 
the housing units in question may be perceived in two ways:
–  negatively,  as  small,  cramped,  difficult  to  arrange  and  lowquality  flats  without  any 

individual features, or
–  positively,  as  an  element  bringing  coresidents  together  by  creating  a  community 

of “poverty”, collective interest and absence of economic stratification.
In Poland, the emergence of housing blocks characteristic of that period and similar to 

one another dates back to the 60s, 70s and 80s of the 20th century. Housing estates composed 
of blocks of flats were considered showcases of modernity3. The constructed blocks were multi
storey and multiunit buildings, arranged in groups placed either to follow a certain pattern 

1  In order to accommodate the rapid growth of cities resulting from the industrial revolution, urban 
planners started to  look for  innovative solutions to  the problem of city overcrowding. One of  the 
more  interesting  figures  in  this  movement  was  CharlesEdouard  Jeanneret  (1887–1965)  known 
as Le Corbusier,  an  architect,  urban planner,  painter,  considered  the most  distinguished  architect 
of  the  20th  cent.  In  1915  he  formulated  his  famous  five  points  of  modern  architecture:  house 
supported by pilotis with a grid of supporting columns, free design of the floor space, free façade 
design, flat roof and rainwater disposal system within the building (inner rainwater pipes). The above 
principles changed the look of cities. 

2  Nearly  10  years  passed  between  developing  the  design  and  the  completion  of  the  construction 
works in 1952. 

3  It should be mentioned that housing blocks were built not only in big cities, where their presence was 
justified, but also in  small towns and villages, where they considerably distorted the spatial order 
of the area. As every whiff of the new at that era, they were the pride and joy of the local authorities.
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or  scattered  freely  among  the parklike greenery. The difference between  the preliminary 
concept and its practical implementation could be seen in the area of the green spaces that 
accompanied the housing unit. With time, this type of development was labelled colloquially 
and not really nice as the projects. However, housing estates from the deep socialist era were 
very prosocial,  furnished with  numerous  services  of  the most  basic  type,  such  as  shops, 
nurseries,  kindergartens,  schools,  parks  and  playgrounds,  sports  fields  or  even  cinemas. 
The presence of public and semiprivate spaces was the norm in urban design – they were 
featured in every  design project, giving people adequate environment for living. The housing 
estate was a component of the art of citybuilding – it was supposed to be comfortable for 
living  and  recreation,  and  not  the  profitoriented  cog  in  the wheel  of  developer  industry. 
An  important  role  in  shaping  the  humanfriendly  form of  housing  estates was  played  by 
greenery, creating the intimate character of urban enclosures4. The comparison between the 
area of biologically active surfaces in the estates built in the postwar era and in the times 
of  the market  economy very  clearly  indicates  an  impoverishment  and  shrinking  of  green 
areas, which had to give way to hard surfaces and car parks.

Planning  guidelines  included  in  the  Local  Land Use  Plans  do  not  have  the  power  to 
protect  new  areas  destined  for  development  from excessive  urbanisation,  as  e.g.  the  area 
of Kraków is not wholly covered by such plans and, additionally, developers have already 
found some loopholes  in  the legal restrictions, which allow them to circumvent  the urban 
design quota.

The urban design standard, which continued to be observed until the 80s, specified the 
number of functions which were to accompany housing development and their distribution 
securing  convenient  time  of  access.  Social  space  was  being  built  alongside  the  new 
housing  space. Adequate  saturation  of  the  semiprivate  space  of  the  traditional  housing 
estate with services  targeted at a  specific social group  (the  residents)  is an  instrument  for 
social development. At present, approximately a half of big city residents in Poland live in 
housing estates built at that period. Surveys5 carried out in several housing estates in Kraków 
indicate that the present residents of these estates are happy to be living in a multifamily 
neighbourhood. It refers primarily to families with children, young people and the elderly 
on  condition,  however,  that  they  have  been  living  in  a  given  estate  for  a  longer  time.  In 
the times of economic transformations and the resulting market economy, designers had to 
emphasise a different aspect of urban design, i.e. the issue of costs and profits, which, taken 
to the limits, put aside the other factors affecting the quality of living. The directions given 
to designers by developers at the stage of preparing the concept and subsequently of drafting 
the first  designs do not  refer  to  the  surroundings  at  all  if  they  are not  forced  to  take  this 

4  More on  the  subject  in Kosiński W., Piękno i brak piękna zielonej szaty w osiedlach II RP, PRL 
oraz III RP – w stronę urbanistyki krajobrazu,  Przestrzeń  i  forma No 16/2011,  Polish Academy 
of Sciences, Gdańsk Branch, pp. 2425.

5  Within the framework of the author’s own research, surveys were carried out on a focus group which 
included questions about the comfort of the place of residence, accessibility of services, opportunities 
for  relaxation  and  the  quality  of  the  surroundings. Anonymous  questionnaires were  collected  in 
3 housing estates in Kraków built in the period in question: Ugorek, Wieczysta and Azory, and the 
results were analysed for the needs  of this paper.
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issue into account by the detailed provisions of the planning permission or the Local Land 
Use Plan in effect for a given area. The highest value is attributed in the real estate business 
to  the  amount  of  the  socalled  LCA  (PUM)6,  which  –  stretched  to  the  limits  –  results 
in  impractically  shaped  buildings7.  Contemporary multifamily  housing  estates  deprecate 
the  traditional  urban  design,  but  they  do  not  offer  any  better  solutions  as  regards  social 
matters.

Sometimes, in spite of the developer’s declarations, what is hidden behind a name that is 
supposed to be charming and captivating (Enchanted Wheel, Three Gardens, The Gardens 
of Żabiniec,  Family Housing Estate  etc.)  is  solely  a  complex of  housing  blocks with  car 
parks, without a sliver of public space.

That probably explains why the interest in the historic form of development is growing 
at  present.  More  and  more  frequently  are  seen  attempts  at  “humanising”  huge  housing 
projects, which  –  for  various  reasons  –  have  transformed  into  anonymous  “machines  for 
living” with an ambience which is found welcoming only by people seeking anonymity or 
social  subcultures. Additionally,  postsocialist  era housing estates have  their  own  specific 
social and cultural  identity. Efforts aiming at a certain  revalorisation of  such estates have 
been undertaken recently, consisting among others in an attempt to create or strengthen the 
bonds between the residents and the place where they live, which has been urged inter alia 
by the replacement of the generation living in the “old” estates for ever by new people as 
well as by the need to revive the neighbourhoods. In Ugorek the process was commenced 
last year with an urban game, and the actions planned for the future are supposed to achieve 
the above goal.

An interesting example illustrating the transformations of the housing estate as regards 
its form and function are two neighbouring estates in Kraków: Ugorek and Pszona estate. 
Situated in the innercity zone of Kraków, they fulfil their basic housing function in a similar 
way. The matter  is  different,  however,  when  it  comes  to  the  living  environment  seen  as 
a whole. The newer Pszona estate – built in the middle of the 90s of the 20th century – does 
not offer areas for recreation, generally accessible public spaces, playgrounds or just space 
between buildings that would make the flat interiors feel more private.

The Ugorek estate – built in the 60s of the 20th century – does not have so many services 
going beyond the basic ones located on the ground floors of the buildings, but it does offer 
what  is necessary  for  residents  in  their daily  lives,  i.e. housing blocks placed at adequate 
distance from one another, greenery, playgrounds, organised places for recreation and car 
free zones.

The generations of people who are now in their 40s, 50s and 60s had the chance to grow 
up in this spatial environment and develop deeper and stronger relationships than the ones 
based on contacts in the kindergarten, school or during extracurricular activities. Going back 
from school and playing outside together, the opportunity of hanging out together in the open 

6  The Living and Commercial Area (PUM).
7  The drive to get as much of LCA as possible is inter alia the reason for impractical flats featuring 
rooms with acute angles and housing estates completely devoid of any social space. Lack of any 
consideration given to the comfort of living at the design stage results in the fact that later on it is 
difficult to find buyers for the poorly designed homes in unfriendly housing estates.



277

air,  team games,  the common social space – all  this had the effect  that friendships started 
in childhood and adolescence are much stronger than the ones developed by children brought 
up in singlefamily houses in the suburbs or town houses in the city centre.

The contemporary shape of the housing estate does not promote development of social 
bonds. At present there is no catchment area system in education, the result of which is that 
children are driven to and from school by their caretakers often from places a few or more 
kilometres away. More and more often it is possible to encounter in Kraków fencedaway 
housing  estates  comprised of … one housing block!  Its  residents do not meet  each other 
in one local shop,  there is no common space,  there is no older generation, or – if  there is 
– they sit at home, because most often there is not even a single bench outside the block. 
There are no children, either, because they have no place to play – no playground or even 
the legendary carpetbeating stand, which was the place where the whole growingup process 
was going on just a generation ago.

Creating  new  housing  estates,  contemporary  designers  should  think  about  what  kind 
of society we will be in a few decades  if we do not see urban design in social categories 
now8. For  this  reason, we – urban planners – are  trying  to  take  into account other  factors 
than  the  exclusively  economic  ones  and  draw  inspiration  from  the  achievements  of  our 
professional predecessors, allowing, however, for the natural differences brought about by 
time and the economic, social and political changes. In  this respect, absolutely  invaluable 
services were rendered to Kraków by the design team led by Tadeusz Ptaszycki, who created 
spacious and green housing estates in Nowa Huta, so comfortable to live in. A member of this 
team – professor Stanisław Juchnowicz – educated whole generations of architects and urban 
planners who know that the growing purchasing power of money is not the only indicator 
of progress, and the art of citybuilding is a timeless value.

W historii przestrzeni miejskiej wcześniej  żadna działalność prospołeczna nie  zmieni
ła  tak wiele w  krajobrazie miasta  tradycyjnego  jak  awangarda  przełomu XIX  i XX wie
ku. Sytuacja w urbanistyce miast w tym okresie przedstawiała się podobnie do pozostałych 
dziedzin naukowych. Okres ten  przyniósł zmianę pojęcia piękna w sztuce i architekturze, 
a modernizm postawił  na  funkcjonalizm,  racjonalne  i  użytkowe walory  środowiska  życia 
człowieka. W takich warunkach wyrastały pierwsze założenia (bloku mieszkalnego), w tym 

8  The social context of architecture, which is gradually losing significance faced with global economy, 
is an important component of architectural design and – if taken properly into account – guarantees 
the  return of  interpersonal  relations. Taking  into consideration  the context  in which  the designed 
structure will  be  functioning  is  the  architect’s  duty,  and  the  issue  of  sustainable  development  is 
the primary principle in this respect of building the living environment for humans based on economic, 
social and environmental grounds, and it is a part of the cultural heritage of many generations.
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także rewolucyjna idea Le Corbusiera1 ‒ prekursora idei bloku jaki znamy dzisiaj z osiedli 
wielorodzinnych. Koncepcja Unité d’Habitation nazwanej  jednostką marsylską  jako wzo
rzec na następne dziesięciolecia dla mieszkalnictwa powstała w 1943 r2. W założeniu miała 
to być jednostka chroniąca krajobraz przed rozlewaniem się przedmieść, a utopienie w zie
leni bloku będącego samowystarczalną maszyną do mieszkania zapewniająca usługi podsta
wowe oraz rozrywkę powiązaną z utrzymaniem więzi społecznych (sąsiedzkich). To założe
nie było ideologią, która trafiła na bardzo podatny grunt w krajach bloku socjalistycznego 
i nie tylko. Potrzeba  budowy nowych mieszkań stale rosła ze względu na rozwijające się 
w okresie  powojennym miasta. Znaczny wzrost  budownictwa wielorodzinnego w postaci 
osiedli bloków pasował do ideologii socjalistycznej, czyli ograniczenia własności prywatnej 
oraz promowania idei sprawiedliwości społecznej, a także, uspołecznienia wszystkich moż
liwych dziedzin życia i promowania równości społecznej. Koncepcje bloków mieszkalnych 
były korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim pod względem ekonomicznym. Powstają
ce blokowiska niewiele miały wspólnego z jednostką marsylską – mieszkania były niefunk
cjonalne, a o basenach, salach gimnastycznych czy ogrodach na dachach nie było mowy. Jed
nak z perspektywy czasu można odbierać takie jednostki mieszkaniowe w dwojaki sposób:
–  Negatywnie jako małe, nieustawne, złe gatunkowo mieszkania bez cech indywidualizmu 

lub
–  Pozytywnie jako element zbliżenia się współmieszkańców do siebie poprzez wspólnotę 

„biedy”, wspólność interesów, a także brak rozwarstwienia ekonomicznego.
W Polsce powstanie charakterystycznych dla tego okresu, podobnych do siebie bloków 

mieszkalnych datuje się przede wszystkim na lata 60., 70. i 80. XX wieku. Wówczas osie
dla bloków traktowane były jako wizytówka nowoczesności3. Budynki stawiane były zgod
nie z ideą wielopiętrowo i wieloklatkowo, rozlokowane w grupach, ustawionych w postaci 
uporządkowanego rytmu lub swobodnie umieszczonych w zieleni o charakterze parkowym. 
Różnicę  pomiędzy  założeniem  ideowym  a  realizacją  widać  było  w  powierzchni  obszaru 
zielonego jaki towarzyszy jednostce mieszkaniowej. Z czasem taki typ zabudowy określo
ny został potocznie i niezbyt sympatycznie blokowiskiem. Jednak osiedla z lat głębokiego 
socjalizmu były  bardzo  socjalne  i  prospołeczne  zaopatrzone w wiele  usług  o  charakterze 
podstawowym, takich jak: sklepy, żłobki, przedszkola, szkoły, parki i place zabaw, boiska, 
a nawet kina. Przestrzeń publiczna i półprywatna była normą w projektowaniu urbanistycz
nym ‒ istniała w każdym projekcie, dając ludziom odpowiednie środowisko zamieszkania.

1  Na  skutek  rewolucji  przemysłowej,  która  spowodowała  skokowy  rozwój miast  urbaniści  zaczęli 
poszukiwać nowatorskich  rozwiązań problemu przeludnienia miast.  Jedną  z  ciekawszych postaci 
był  CharlesEdouard  Jeanneret  (1887‒1965)  znany  jako  Le  Corbusier,  architekt,  urbanista,  ma
larz,  uważany  za  najwybitniejszego  architekta XX w. W  1915  r.  sformułował  słynne  pięć  zasad 
nowoczesnej  architektury:  dom  na  słupach  o  konstrukcji  szkieletowej,  swoboda  komponowania 
planów kondygnacji, wolna elewacja, płaski dach i odprowadzenie wody do środka budynku (rynny 
wewnętrzne). Zasady te zmieniły obraz miast.

2  Od projektu do końca realizacji w 1952 r. minęło prawie 10 lat.
3  Należy  wspomnieć,  iż  bloki  mieszkaniowe  powstawały  nie  tylko  w  dużych miastach,  gdzie  ich 
obecność  jest  uzasadniona,  ale  i  w  małych  miasteczkach  oraz  wsiach  znacznie  naruszając  ład 
przestrzenny. Jak każdy powiew nowoczesności w tym okresie, były one dumą władz miasteczka.
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Osiedle mieszkaniowe było elementem sztuki budowania miasta ‒ wygodnego do mieszka
nia  i wypoczynku, a nie nastawioną na zysk, zębatką przemysłu deweloperskiego. Istotną 
rolę w kształtowaniu humanistycznej formy osiedli zajmowała zieleń kształtująca kameral
ność wnętrz urbanistycznych4. Porównanie ilości powierzchni biologicznie czynnej w osie
dlach powstających w czasach powojennych  i w czasie  realnej gospodarki  rynkowej bar
dzo wyraźnie wskazuje na zubożenie i wyparcie obszarów zielonych na rzecz powierzchni 
utwardzonych i parkingów.

Zapisy planistyczne zawarte w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzenne
go nie są w stanie zabezpieczyć   nowych  terenów inwestycyjnych przed nadmiernym ich 
urbanizowaniem, gdyż Kraków nie ma w całości pokrycia planami a ponadto deweloperzy 
znaleźli  już  luki w obwarowaniach prawnych,  które pozwalają ominąć wskaźniki  urbani
styczne.

Obowiązujący  do  lat  80.  normatyw  urbanistyczny  określał  liczbę  funkcji  towarzyszą
cych  zabudowie mieszkaniowej  i  rozlokowanie  ich  z  wygodną  izochroną  dostępu. Wraz 
z  nową  przestrzenią  mieszkalną  wzrastała  przestrzeń  społeczna.  Odpowiednie  nasycenie 
usługami  przeznaczonymi  dla  określonej  grupy  społecznej  (mieszkańców)  ich  wspólnej 
przestrzeni  półprywatnej  jaką  jest  tradycyjne  osiedle  mieszkaniowe,  to  jedno  z  narzędzi 
rozwoju  społecznego. Obecnie w Polsce  na  osiedlach  z  tamtego  okresu  żyje  około  poło
wa mieszkańców dużych miast. Ankiety5 przeprowadzone w osiedlach Krakowa wskazują, 
iż  obecni mieszkańcy  tych  osiedli wykazują  zadowolenie  z mieszkania w  osiedlu wielo
rodzinnym, dotyczy to przede wszystkim osób posiadających dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych pod warunkiem zamieszkiwania w danej jednostce mieszkaniowej od jakiegoś cza
su. Czasy przeobrażeń i gospodarki rynkowej postawiły przed projektantami inny aspekt na 
głównym miejscu, czyli wartości ekonomiczne, które eksploatowane do granic chłonności 
przesłoniły inne czynniki wpływające na jakość zamieszkania. Wytyczne jakie daje projek
tantom deweloper na etapie sporządzania koncepcji, a potem projektu osiedla nie odnosi się 
w ogóle do otoczenia, o ile nie wymuszają na nim tego szczegółowo wydane warunki zabu
dowy lub obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jako wartość 
najwyższą  uznaje  się w  branży  nieruchomości  ilość  PUM6,  która  ‒  sięgając  granicznych 
wielkości   ‒ daje w efekcie niefunkcjonalne obiekty7. Współczesne osiedla wielorodzinne 
odżegnują się od  tradycyjnej urbanistyki, nie ofiarując  lepszych rozwiązań pod względem 
społecznym.

4  Szerzej na ten temat Kosiński W. Piękno i brak piękna zielonej szaty w osiedlach II RP, PRL oraz 
III RP – w stronę urbanistyki krajobrazu, Przestrzeń i forma, nr 16/2011, PAN O/Gdańsk, s. 2425.

5  W ramach badań własnych przeprowadzone zostały ankiety na grupie fokusowej zawierające pyta
nia o wygodę miejsca zamieszkania, dostępność usług, możliwość wypoczynku i jakość otoczenia. 
Anonimowe ankiety zebrane zostały w 3 krakowskich osiedlach z tego okresu: Ugorek, Wieczysta 
oraz Azory i opracowane dla powyższej pracy.

6  Powierzchnia usługowomieszkaniowa.
7  Między innymi, z tego faktu wynikają niefunkcjonalne mieszkania z pokojami o ostrym kącie ścian 
i osiedla bez przestrzeni społecznej. Brak refleksji nad wygodą zamieszkania powoduje w efekcie 
kłopoty w sprzedaży źle zaprojektowanych obiektów w nieprzyjaznych osiedlach.
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Niekiedy w ślad za mającą oczarować nazwą (Zaczarowane Koło, Trzy Ogrody, Ogro
dy Żabińca, Osiedle Familijne … itd.), pomimo deklaracji inwestora, stoi wyłącznie zespół  
bloków  wraz  z  parkingami  bez  miejsca  przestrzeni  publicznej.  Prawdopodobnie  dlatego 
zainteresowanie historyczną  formą zabudowy osiedlowej  jest  obecnie  coraz większe. Co
raz częściej spotkać można próby „humanizacji” dużych blokowisk, które z różnych powo
dów przekształciły się anonimowe „maszyny do mieszkania”, gdzie dobrze czują się ludzie 
poszukujący  anonimowości  oraz  subkultury  społeczne. W  postsocjalistyczne  osiedla  jest 
wpisana też pewna tożsamość społeczna i kulturowa. Dodatkowo następuje próba rewalory
zacji, polegająca m.in. na próbie związania mieszkańców z miejscem zamieszkania, co jest 
podyktowane m.in. wymianą pokoleń zamieszkujących „stare” osiedla oraz ożywieniem ich. 
Na Ugorku proces  ten rozpoczął się w zeszłym roku grą miejską, a zaplanowane w przy
szłości akcje mają spełnić ten cel.

Ciekawym  przypadkiem  ilustrującym  przemiany  osiedla w  czasie  pod względem  for
my  i  funkcji  są  sąsiadujące ze  sobą osiedla mieszkaniowe Ugorek  i Pszona w Krakowie. 
Położone w śródmiejskiej strefie Krakowa zasadniczą funkcję mieszkaniową spełniają po
dobnie. Inaczej wygląda to jak chodzi o całe środowisko zamieszkania. Nowe osiedle Pszo
na powstałe w połowie lat 90. XX wieku nie oferuje przestrzeni wypoczynku, przestrzeni 
publicznych ogólnodostępnych, placów zabaw i przestrzeni, która umożliwiałaby intymność 
w mieszkaniach. Osiedle Ugorek jako powstałe w latach 60. XX wieku nie ma tylu usług 
o charakterze ponadpodstawowym w parterach obiektów, jednak oferuje to co jest mieszkań
com potrzebne na co dzień, czyli odpowiednie odległości pomiędzy blokami, zieleń, place 
zabaw, zorganizowane miejsca wypoczynku i strefy bez dostępu aut.

Pokolenie  obecnych  czterdziesto,  pięćdziesięciu  i  sześćdziesięciolatków  miało  moż
liwość w  takim  środowisku przestrzennym wytworzyć więzi  głębsze niż  tylko opierające 
się na kontaktach w przedszkolu, szkole czy na zajęciach pozaszkolnych. Wspólne powro
ty ze  szkoły, zabawy pod blokiem, możliwość przebywania  razem na wolnym powietrzu, 
wspólne gry zespołowe, wspólna przestrzeń społeczna, to wszystko spowodowało, że przy
jaźnie zawarte w dzieciństwie i okresie dorastania są o wiele silniejsze niż  te,  jakie mogą 
tworzyć wychowane w domach jednorodzinnych i kamienicach.

Współczesna forma osiedla również nie sprzyja powstawaniu więzi społecznych. Obec
nie brak rejonizacji w oświacie spowodował, iż dzieci są dowożone i odbierane przez opie
kunów z placówek edukacyjnych  i  przewożone do miejsc  zamieszkania nierzadko odleg
łych o kilka, kilkanaście kilometrów. Coraz częściej w przestrzeni Krakowa można spotkać 
zamknięte osiedla nierzadko składają się z ... jednego bloku!

Jego mieszkańcy nie spotykają się we wspólnym sklepie osiedlowym, nie ma przestrze
ni wspólnej, nie ma starszego pokolenia, a jeśli jest, to w domu, bo najczęściej przed blo
kiem nie ma nawet ławki, nie ma również dzieci, gdyż brak jest placu zabaw, a nawet mitycz
nego trzepaka, na którym odbywało się całe dorastanie.

Tworząc nowe osiedla współcześni projektanci powinni się zastanowić, jakim będziemy 
społeczeństwem  za  kilkadziesiąt  lat,  jeżeli  teraz  nie  pomyśli  się  o  urbanistyce w  katego
riach społecznych8. Dlatego, uwzględniając inne realia  niż wyłącznie ekonomiczne, stara

8  Społeczny  kontekst  architektury,  który w  globalnej  ekonomii  zaczyna  się  zatracać  a  będąc waż
nym składnikiem projektowania architektonicznego gwarantuje powrót do relacji międzyludzkich. 
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my się  jako urbaniści czerpać dobre wzorce z osiągnięć naszych zawodowych poprzedni
ków, uwzględniając naturalne zmiany czasowe, gospodarczospołeczne i polityczne. W tym 
względzie  dla Krakowa  nie  do  przecenienia  zasługi miał  zespól  projektowy  pod  kierow
nictwem  Tadeusza  Ptaszyckiego,  tworząc  wygodne  do  mieszkania  przestrzenne,  zielone 
osiedla Nowej Huty. Członek zespołu autorskiego prof. Stanisław Juchnowicz wykształcił 
całe pokolenia architektów i urbanistów, które wiedzą, iż siła nabywcza pieniądza nie jest 
jedynym wyznacznikiem postępu, a sztuka budowania miast jest wartością ponadczasową.
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Ill.  1.  The local cinema Ugorek, set up in the 70s, is a relic from the socialist era, when the comfort 
of  living  was  the  main  guideline  followed  by  urban  design  concepts  of  a  housing  estate. 
The facility was later turned into a secondhand garments wholesale establishment, but last year 
was restored to its cultural function and now it houses  a local community club

Il.  1.  Osiedlowe kino ”Ugorek” powstałe w latach siedemdziesiątych, jest reliktem czasów socjalizmu, 
gdzie  wygoda  życia  była  wyznacznikiem  założenia  urbanistycznego  w  osiedlu.  Obiekt  ten 
zamieniony na hurtownię używanej odzieży, w zeszłym roku wrócił do swojej kulturotwórczej 
funkcji stając się Klubem osiedlowym
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Ill.  2.  Fig.  2. Diagrams presenting  the  results  of  the  survey  carried  out  in  three  housing  estates  in 
Kraków (the author’s own research)

Il.  2.  Schematy wyników ankiet na trzech krakowskich osiedlach (oprac. aut.)
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Ill.  3.  The Pszona and Ugorek Housing Estates in Kraków – neighbouring units presenting different 
form  and  function  since  they were  built  in  different  ideological  conditions  (drawing  by  the 
author)

Il.  3.  Osiedle  Pszona  i  osiedle  Ugorek  w  Krakowie  –  sąsiadujące  ze  sobą  jednostki  pokazujące 
odmienną formę, funkcję, powstałe w innych warunkach ideowych (rys. aut.)
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1. Introduction

Analysis of the spatial structure of cities which have entered the stage of metropolitan 
growth  demonstrates  the multiplication  and  diversification  of  activity  concentrations  and 
their  corresponding  built  development.  Some  of  those  concentrations  have  a  particular 
centrecreating potential stemming from their nodal role in the metropolitan space structure 
integration [2].This potential may be studied in the aspects defined by S. Juchnowicz in his 
theory of an urban centre [1]:
–  accessibility resulting primarily from the location within the transportation network,
–  intensity and appeal of the utility programme,
–  variety and territorial range of impact.

The  above  should  be  complemented  by  the  factor  of  urban  identity, which  is  defined 
inter alia by the role of a given nodal area in the spatial structure model or by compositional 
relations to the main spatial structure crystallisation axes or points.

As a result of centrecreating processes, nodes of spatial structure may or should acquire 
urban attributes. This level of growth is distinguished by high functional and spatial intensity 
and  attractiveness  as  well  as  diversity  of  contacts  characteristic  of  the  urban  lifestyle, 
in short: by vitality. These are features attributed to city centres and inner city districts, and 
frequently desired in the areas of activity concentration. 

The  example  of Milan  provides  a  convenient  opportunity  for  inspiring  research,  also 
because  the  issues  related  to polycentricity are particularly prominent  in  the new strategy 
of the city growth. The concept is based on the Milan’s traditional radialconcentric model 
of space structure, and making proper use of the advantages offered by this plan is the starting 
point for the strategy of creating the modern Milan. The city that would build its image on 
diversity and richness of multiple identities.

Two  reconstruction  projects  of  innercity  areas,  at  present  the  largest  in  Italy,  which 
are related to urban nodes development, have been selected as case studies to be presented 
in  this  article.  They  are:  redevelopment  project  of  areas  previously  occupied  by  railway 
infrastructure in the vicinity of Garibaldi railway station and the redevelopment of former 
Milan  fairgrounds  named CityLife.  Both  projects  involve  worldclass  architects  and  top 
developers.

The author’s research focuses on the following questions:
–  what  tendencies  and  trends  seem  to  be  universal  and  characteristic  of  building  nodal 

spaces?
–  what structural circumstances and urban situations are of key  importance for  the nodal 

role of the examined areas?
–  how does the identity of the nodal places change in consequence of the redevelopment?
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2. Features of a spatial structure and planning its growth

Milan  is  at present  the  second  largest  city  in  Italy and belongs  to  the group of global 
cities1. The urbanised area of the city has the shape of a circle with the diameter of approx. 
30 km. The  spatial  structure model  is  based on  the  radialconcentric geometry,  deformed 
by intensive urbanisation towards the north2. The focal point is the historic centre and the 
inner city, which is called ‘the consolidated city’. The spatial structure geometry reflects the 
subsequent stages of the city’s historic development. During the industrial revolution Milan 
was one of the first Italian cities which took the decision to demolish the city walls in order 
to obtain space for expansion fashioned to follow the Vienna model. The growing railway 
network and the construction of railway stations in the area of the city gates increased the 
urbanisation in their vicinity, and in particular promoted locating industrial plants in the area.

The initiative that proved ground breaking for the city spatial structure development was 
the Beruto plan (1869) based on the Austrian patterns and following the ideas Haussmann 
was  implementing  in  Paris  (orthogonal  street  network  with  some  variety  provided  by 
diagonal arrangements, polygonal squares and starshaped crossroads). The subsequent city 
development plans3 resulted in building up free areas and equipping them with the necessary 
infrastructure, which in turn had the effect of more intensive buildup. Milan was seen as 
the ‘ever growing’ city [3]: housing development was being erected along the main streets 
leading outwards from the centre and the inner city, creating a fairly uniform composition 
of buildings 6–10 storeys in scale, with the occasional diversion in the form of a crossroad 
or a roundabout4.

The city form has been most influenced in recent years by actions undertaken in order 
to counteract the negative effects of the industrial era. The 80s and 90s of the 20th century 
witnessed the process of changing the economic profile of the area. The collapse of certain 
branches  of  industry  and  growing  unemployment  were  the  impulse  for  reinforcing  the 
furniture manufacturing industry and the catalyst for the creation virtually from scratch of the 
design and fashion industry, which have made Milan the world’s capital city for designers, 
stylists and models. Moreover, the investments into the media have been concentrated here 
(headquarters of private  television networks). The city has  lost  its  local character and has 
yielded to the globalisation processes [3]. The most important municipal projects which are 
now at various stages of advancement include: the Biocca precinct on the former site of the 
Pirelli manufacturing  plant,  the  district  of  ‘Portello’  at  the  site  formerly  occupied  by  the 
Alfa RomeoLancia company, the ‘Santa Giulia’ precinct, CityLife at the former fairgrounds, 

1  Situation as of 2010, according to the research by Globalization and World Cities (GaWC) Research 
Network, http://www.lboro.ac.uk/gawc/.

2  Industrial  zones  and  logistics  centres  located  along  the  motorway,  suburban  development  and 
furniture manufacturing industry concentration in the provinces of Monza and Brianza.

3  PaviaMasera  1909‒1912,  Albertini  1934,  AR  Plan  1946,  the  General  Territorial  Government 
Plan 1950‒52, the General Territorial Government Plan 1963.

4  In  the  last decades of  the 20th century  this  trend came  to a halt –  the number of  inhabitants was 
reported to have dropped and the statistics were not improved even by immigration from outside the 
European Union.
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Porta  Garibaldi  in  the  area  of  abandoned  railway  infrastructure,  Fiera  RhoMilano 
(new Milan Fair) and Sesto San Giovanni.

The main  objective  of  the General  Plan  for Milan  (PGT Milano)5 was  to  balance  the 
development of the metropolitan structure composed of one big city (1.3 million inhabitants) 
and  numerous  small  towns  [5].  The  Plan  is  aimed  at  stopping  the  adverse  processes  of 
suburbanisation and at reinforcing the idea of urban structure. According to the Plan, the city 
should grow without gobbling up new land, but instead by regeneration of degraded areas 
and by improving the comfort of living. The main novelty in the approach is the willingness 
to overcome the stereotype of Milan as the city of one centre. The authors of the Plan have 
suggested reinterpretation of  the city structure as having 88 ‘centres of  local  identity’ and 
their influence zones, i.e. structural units of similar scale, problem complexity and potentials 
[7]. In a sense the plan is not a vision but the description of the existing city. It presents it as 
a collection of centres representing many communities6. The Milan metropolitan structure 
is going to be crystallised by a network of links between the centre and the peripheries. The 
aim of the Plan is to create a more uniform accessibility of services and infrastructure in each 
district of the city by promoting and designing a network of public spaces, as opposed to the 
traditional centripetal urban structure composition. The authors of  the Plan emphasise  the 
development of fast and inexpensive public transport systems with the use of  the existing 
railway  tracks7,  the  point  is  to  provide  such  public  transport  services  that  would  make 
the main  concentrations  of  services  and  public  spaces  easily  accessible  from  any  part  of 
the metropolis.

The  traditional model  of  the  city  spatial  structure  has  the  radialconcentric  geometry: 
the main centre is situated at the intersection point of five radii – the structural axes – and 
surrounded by ring roads, remnants of the subsequent stages of the city growth (city walls). 
Taking the existing model as its base, the Plan marks out bands of development integration and 
concentration as well as bands of protection and promotion of public green areas. Making the 
city more compact is the strategy of concentration and development in the areas best equipped 
with infrastructure: the inner city and the structural nodes of the metropolitan area. The other 
issue the Plan focuses on is protection of areas valuable as regards their natural resources, 
less intensely urbanised, which would constitute ‘a green grid’ counterbalancing the bands 
of  the most concentrated development. The plan does not determine one configuration of 
those concentrations, but instead offers a possible starting geometry, which – filling up with 
content – will identify and crystallise the optimum polycentric layout, expose the true centres 
of identity and delimit the system of local and central spaces [6]. It could be said that some 
of them evolve in a natural way towards the role of true centres characterised by their own 
identity. Thus the plan presents a starting concept of the arrangement, which is expected to 
fill with content in effect of various citycreating processes.

5  Authors: Metrogramma, 2005–2009.
6  Which is a characteristic feature of Milan, whose area was successively built upon chunk by chunk 
and settled by various communities.

7  Building new underground lines and continuation of the ones that have already been started, new 
connections,  lines  integrating  the  starshaped  layout  (following  the model  of Berlin),  connecting 
the system of the metropolitan underground with the regional railways.
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In order  to make  the  implementation of  the plan more flexible and  to create attractive 
locations which would  draw  investments  of  various  scale,  an  extensive  network  of  links 
between  the  existing  and  the  expected  concentrations  has  been  planned.  The  network 
of these links will in turn create nodes of growth and activity. The plan provides for 100 km 
of  new passages,  paths  and  pedestrian  routes which will  help  interconnect  the  fragments 
of urban spaces and make the development fabric geometry more legible by redefining and 
reorganising the existing development blocks. These will introduce the scale and the urban 
planning module characteristic of a given district, most suitable for the desired development 
density,  enabling  further  concentration  and  improving  the  quality  of  the  urbanised 
environment [7].

Summing  up:  the  plan  for  the  polycentric  structure  of  the Milan metropolitan  area  is 
an attempt to use the cultural values of  the radialconcentric layout determining the city’s 
historic identity and contemporary image which in the process of its evolution will embrace 
the diversity of its parts.

3. Case studies

The  region  of Garibaldi-Porta Nuova  railway  station  (Ill.  1)  is  the  area  of  one  of 
the largest  investment projects in Italy and in Europe, whose origins go back to 2004 [8]. 
Located  on  the  site  formerly  occupied  by  Varese  railway  station  and  its  accompanying 
infrastructure, it features a development complex the size of several blocks which is to house 
first of all a business and services centre creating a new ‘gate’ into the city. The area under 
reconstruction  is divided  into  a number of  smaller  chunks which  are  covered by projects 
carried out by private  investors and  the public sector. The biggest venture  is  the complex 
of multifunctional development called ‘Porta Nuova Garibaldi’8, constructed in the direct 
vicinity of  the  railway  station. However,  the complex Porta Nuova Varesine9  is  its match 
in scale. The list of undertakings also features several other flagship housing and services 
as well as office development projects10. The programme is completed by a cultural centre 
and a public park of the area equal to 8 ha.

The strategy of the Garibaldi railway station redevelopment, based on huge investment 
into  new  development,  has  encountered  a  strong  opposition  from  the  local  community. 
The most frequent objections are disregarding the public interest, putting the district at the 
hazard of gentrification, appropriation of  the meagre green areas  that were still present  in 
the area, commercialisation of the structures in decline. An incident that had great resonance 
was,  for  example,  the  forced  liquidation  of  the  local  cultural  centre  created  by  the  local 
community  in  a  defunct  industrial  building  which  turned  out  to  be  situated  in  the  area 

  8 Author: Pelli Clarke Pelli Architects; investor: Hines, 57 thousand m2 office space, 11 thousand m2 
commercial space and 370 luxurious apartments.

  9 Author: Kohn Pedersen Fox Associates, total area 82 thousand m2, investor: Hines.
10 Porta Nuova Condominium, author: Arquitectonica, usable area 22,300 m2, investor: Hines; a project 

called Bosco Verticale (‘vertical forest’) – a proecological project to build two 27metre residential 
towers, author: Boeri Studio; Garibaldi Towers Complex – a project of State Railways administrative 
centre renovation, acclaimed for its quality, office space 35 thousand m2, investor: Beni Stabili.
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allocated  for  a  large  format  investment project. The contemporary art  collection  survived 
and found shelter in the newly built object. Particularly hostile to the project is the community 
of  the neighbouring district of Isola situated in direct vicinity of Garibaldi railway station 
and the area of the commercial redevelopment.

We  should  distinguish  two  attributes  substantiating  the  nodal  potential  of  this  area: 
maximum  accessibility  (the  main  railway  station  with  a  passenger  transfer  node)  and 
the  clarity  of  compositional  and  functional  links.  The  plan  adopted  a  legible  principle 
of  concentrating  development  in  one  compact  band  along  the  clearly  discernible  axis 
in the inner city fabric geometry. The axis links two nodal points: Garibaldi railway station and 
Piazza della Repubblica. Formally and functionally important points have been accentuated 
by  highrise  buildings.  The  main  public  enclosure  and  the  keystone  of  the  constructed 
complex  is  Piazza  Circolare  with  its  smooth  curving  walls  and  several  levels,  creating 
a  representational  forefield  for  the  headquarters  of  the  global  financial  group  UniCredit. 
The enclosure is directly linked to the square in front of the railway station and to the Corso 
Como  promenade,  lined  with  restaurants  and  fashionable  shops. What  is  striking  about 
the new public spaces composition is that there are no links with the less representational 
and commercialised parts of the inner city, such as the neighbouring market squares of the 
Isola  district,  instead  there  are  abundant  links with  the most  prestigious  parts  (the Corso 
Como promenade).

Garibaldi railway station11 is the second largest hub of the integrated transport network 
in the metropolitan region of Milan. The projects now under construction, such as: a new 
underground line and a new tram line, rebuilding of the road network, construction of very 
capacious car parks, rationalisation and integration of traffic flows of different character, will 
reinforce the role of the hub by extending and improving accessibility.

The region of Garibaldi railway station is characterised by three aspects: local, metropolitan 
and global. The urban character of this nodal space has been shaped by contrasting identities. 
The ambience of the Corso Como promenade or the squares of Isola is created by the traditional 
development of townhouses arranged in street blocks with services occupying ground floors. 
Corso Come is a favourite destination for strollers and restaurant patrons. The Isola district 
squares are the domain of the local community and the places of traditional markets. On the 
other hand,  the officeservicesresidential  complex now under  construction  is  an example 
of  cosmopolitan  architecture based on North American models,  in which  the  space made 
accessible to the public  serves as a representational forefield for the area and development 
owner12. The new public  enclosures  are  to  be  extensions of  the  existing  the urban  space.

11  It has direct railway connection with Malpensa international airport and bus connections with the 
auxiliary airports: Linate and Orio al Serio. It is a stopping point for international and domestic long 
distance trains as well as regional trains, which also stop at other stations in the city. An underground 
station is situated directly next to the railway station terminal.

12  In this case the space of the urban square character is located on the roof of the services and commercial 
building, which  is  the base of  the whole development  complex. The  square walls  are  formed by 
segments of this complex and thus they make the space into a sort of an inner courtyard which is 
wide  open  towards  the  green  areas  and  accessible  through  entrance  gates  from  other  directions. 
The square is monitored and guarded.
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The critics of the project express their concern as regards the vitality and authentic character 
of this space. The following issues arouse doubts: the degree of diversity, the fact that the 
space may be completely deserted and empty beyond the office working hours as well as 
insufficient integration with the squares and streets of the Isola district. The investors on the 
other hand argue that the interest expressed by wellknown brands and gastronomic chains 
promises an attractive space, frequently visited by residents and tourists.

The large scale investment project called CityLife (Ill. 2) is being advertised as ‘Italy’s 
top metropolitan location’: a modern business district and a prestigious address for taking up 
residence [8]. The project, financed by private capital13, is constructed in the western part of 
the inner city at the historic grounds of the Milan Fair14. The new urban complex comprises: 
a concentration of multifunctional structures situated around an urban square, three blocks 
of  apartment development,  an exhibition  structure,  an underground  station and composed 
greenery, which covers more than half of the site’s area.

The  factors  determining  the  nodal  character  of  this  area  are  the  tradition of  the  place 
(former fairground) and the potential of the ‘empty space,’ discernible in the development 
fabric,  situated  at  the  intersection  of  the  inner  city  compositional  and  functional  axes. 
These  are:  the  main  road  arteries  and  at  the  same  time  representational  city  avenues15, 
the  underground  line  now  under  construction  and  the  network  of  public  green  areas. 
The  bands  of  concentrated  development  intertwine  here  with  the  ‘green  fabric’  of  the 
city.  The  layout  of  the  currently  constructed  development  complements  and  integrates 
the  fabric  of  this  part  of  the  inner  city,  creating  a  new  central  point  and  simultaneously 
a connection between the existing concentrations of activity16.

The skeleton of the urban composition is built by a number of axes shooting out of the 
surrounding  inner  city  fabric  and creating a  radial  arrangement with  a  clear division  into 
zones: multifunctional structures constitute the core separated by a ring of greenery from 
three  groups  of  housing  development  blocks. The whole  has  been  interconnected  closely 
with a dense network of pedestrian routes. The junction point of all the axes has determined 
the  location of  the  ‘Tre Torri’  (Three Towers)  square, whose name  refers  to  the highrise 
dominant  structures  creating  this  space17.  The  bases  of  the  towers  contain  commercial 
and services areas (20 thousand sq. m).

13  Investor: CityLife company (Generali Group and Allianz Group), 523 million euro invested in the 
project, the completion scheduled for 2015. Authors: D. Libeskind, Z. Hadid, A. Isozaki, competition 
in 2004. The project stands out in terms of high environmental standards (the Gold level in the LEED 
certification system).

14 The fairs have been moved to Rho – a town near Milan, the only part left in the Milan inner city is 
the congress centre with 18 thousand seats.

15 One of those urban axes connects CityLife with the Santa Maria delle Grazie church, which houses 
the mural painting by L. da Vinci The Last Supper.

16 The district of Portello – redevelopment of the site of former Alfa Romeo – Lancia plant (design by: 
Studio Valle, architect: Cino Zucchi) and the Sempione and Piemonte squares.

17  ‘Torre Isozaki’ (Il Dritto, i.e. ‘The Straight One’) 202 m, 50 storeys, ‘Torre Hadid’ (Lo Storto, i.e. 
‘The Twisted One’)  170 m,  44  storeys  and  ‘Torre  Libeskind’  (Il Curvo,  i.e.  ‘The Curved One’) 
150 mm 30 storeys.
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The Tre Torri  square  is  a keystone of  the composition comprised of  radially arranged 
pedestrian tracts and routes which pierce through the development complexes. The area of 
the square restricted entirely to pedestrian traffic is composed of two – three levels which are 
functionally connected with the services structures and with the entrances to the underground 
station. The main development concentration is going to be surrounded by a multifunctional 
public  park  of  17  ha18  as  a  green  belt  cocreating  and  integrating  the  individual  urban 
enclosures. The composition has been complemented by the building of the contemporary art 
museum (author: D. Liebeskind), also a compositionally dominant feature.

The  design  is  a  model  example  of  an  integrated  transportation  and  spatial  planning 
policy  coupled  with  the  principle  of  ‘accessibility  tree’  [2].  In  the  middle  of  the  multi 
functional  development,  under  the  public  square,  is  situated  the  station  of  the  new 
underground line M519. A parking space for 5,000 cars has been located in its direct vicinity 
(Park & Ride). The  design  highlights  the  attractive  access  on  foot  by  deploying  vertical 
segregation  of  the  pedestrian  traffic  from  vehicle  traffic  and  optimisation  of  access  and 
various purposes movement flows. The pedestrian traffic is directed along the vertical axis 
opening to subsequent functional levels: the underground station at the bottom, utility areas 
in the middle and at the top – the open space of the square surrounded by the concentrated 
development.

A prominent feature of the discussed urban composition is the new city square, whose 
fundamental  function  is  to  create  a  representational  forefield  for  ‘the  architecture  of 
business’ and efficiently direct potential clients to the place of services concentration. Such 
solution provokes questions about the benefits for the general public of replacing the former 
fairgrounds, i.e. a place where events of special significance took place, with commercially 
specialised form of space, apparently accessible for everyone, but in particular for those who 
can afford to use it in full. The one factor that may take off the edge of this criticism is the 
amount and quality of  the designed green areas, closely  integrated with  the system of  the 
municipal green areas.

4. Conclusions

The analysis, necessarily concise, of the projects developing the city space to give it the 
character of nodal structure of metropolitan space presented in this article allows articulation 
of the following generalisations and observations:
–  the redevelopment plan covers the area necessary for integration of the development fabric 

with  the network of public spaces. The plan presents  the  target composition comprised 
of  public  and  private  investment  projects,  arranged  in  compliance  with  the  primary 
functionalspatial vision,

18 The third  largest  in Milan, after Parco Sempione and Giardini Pubblici.  Its area has been divided 
into zones: open low greenery, high greenery and area for mass events. The landscape composition 
of the park is an interpretation of the features characteristic of the landscape found in Milan and the 
surrounding areas.

19 M5 line – currently under construction – will connect the structural nodes of metropolitan significance: 
the San Siro stadium, Tre Torri (CityLife) and the area of Garibaldi railway station.
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–  the  fundamental  element  of  the  plan  is  a  public  space  in  the  form  of  a  square, 
accentuated with highrise dominant structures. The square plays the role of a keystone 
of  the  composition,  which  is  based  on  clear  urban  axes.  The  square  has  the  function 
of a representational forefield for the structures erected by the strategic investor,

–  functionalspatial solutions implemented in the nodal places are based on the ‘accessibility 
tree’ principle –  the highest  intensity of utility area  is  located at  the main public space 
adjacent to a railway station or a stop of some other public transport means, i.e. at the place 
of the most convenient access,

–  the urban composition clearly strives to integrate the main sources and nodes of activities 
with  the  use  of:  a  network  of  public  spaces,  road  arteries,  a  system  of  green  areas  as 
well as highrise accents at formally and functionally important points. The composition 
is based on the bipolar arrangement of nodal places linked by a band of development or, 
alternatively, on a multifocal layout integrated by various forms of open spaces,

–  the nodal role of the main public spaces and development concentrations is marked out not 
only by the intersection point of urban axes, pedestrian traffic routes or public transport 
network,  but also by the fact that public green areas are interlaced with the development 
fabric,

–  the result of the presented centrecreating projects is a change of the given nodal space 
identity  as  the  consequence  of  subjecting  it  in  a  considerable  degree  to  the  economic 
factors.  It  should be  emphasised,  however,  that  in  both  cases  an  important  component 
of the redevelopment plan is the system of new public green areas and a facility serving 
the purposes of culture,

–  In  both  cases  the  area  covered  by  the  redevelopment  plan  had  already  had  a  well 
established status of a spatial structure node, and the new development concepts aptly 
discovered and enriched this potential.

1. Wstęp

Analiza struktury przestrzennej miast, które weszły w fazę rozwoju metropolitalnego po
zwala dostrzec namnażanie i różnicowanie się koncentracji aktywności i odpowiadającej im 
zabudowy. Część z tych koncentracji posiada szczególny potencjał centrotwórczy ze wzglę
du na węzłową rolę w integrowaniu struktury przestrzeni metropolitalnej [2]. Potencjał ten 
może być badany według czynników zdefiniowanych w teorii centrum miejskiego S. Juch
nowicza [1]:
–  dostępności wynikającej przede wszystkim z lokalizacji w sieci transportu,
–  intensywności i atrakcyjności programu użytkowania,
–  różnorodności i obszaru oddziaływania.
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Do powyższych należy dodać czynnik tożsamości urbanistycznej, którą określa się m.in. 
poprzez rolę danego obszaru węzłowego w modelu struktury przestrzennej czy relacje kom
pozycyjne względem głównych osi i punktów krystalizowania struktury przestrzennej.

W wyniku procesów centrotwórczych węzły struktury przestrzennej mogą lub powinny 
zyskiwać atrybuty miejskości. Ten poziom rozwoju wyróżnia wysoka intensywność i atrak
cyjność użytkowa oraz przestrzenna, różnorodność kontaktów charakterystycznych dla miej
skiego stylu życia, krótko mówiąc: żywotność. Są to cechy przypisywane centrom miast oraz 
ich śródmieściom, a często pożądane w obszarach koncentracji aktywności.

Przykład  Mediolanu  stanowi  dogodną  okazję  do  inspirujących  poszukiwań  badaw
czych, m.in. ze względu na szczególną obecność problematyki policentryczności w nowym 
planie rozwoju miasta. Koncepcja bazuje na tradycyjnym radialnokoncentrycznym mode
lu struktury przestrzennej Mediolanu i wykorzystując walory tego układu, jest punktem wyj
ścia do tworzenia nowoczesnego miasta. Miasta, które zbuduje swój wizerunek z różnorod
ności i bogactwa wielu tożsamości.

Do studium przypadku wybrano dwa, obecnie największe we Włoszech, projekty przebu
dowy terenów śródmiejskich, które dotyczą rozwoju węzłów miejskości. Są nimi: zagospo
darowanie terenów pokolejowych w rejonie dworca Garibaldi oraz zagospodarowanie tere
nów dawnych targów mediolańskich pod nazwą „CityLife”. W oba projekty zaangażowani 
są światowej klasy architekci oraz najwięksi deweloperzy.

Obserwacje autora prowadzone są w kontekście następujących pytań:
–  jakie  tendencje  i  nurty wydają  się  być  uniwersalne  i  charakterystyczne w przykładach 

budowania przestrzeni węzłowych?
–  jakie okoliczności strukturalne i sytuacje urbanistyczne mają kluczowe znaczenie dla wę

złowej roli badanych obszarów?
–  jak zmienia się tożsamość miejsc węzłowych w efekcie przebudowy?

2. Cechy struktury przestrzennej i planowanie jej rozwoju

Mediolan jest obecnie drugim co do wielkości miastem we Włoszech i należy do gru
py miast globalnych1. Obszar zurbanizowany regionu miasta ma kształt okręgu o średnicy 
ok. 30 km. Model struktury przestrzennej bazuje na geometrii koncentrycznopromienistej, 
deformowanej  intensywną urbanizacją w kierunku północnym2. Głównym ośrodkiem  jest 
historyczne centrum miasta oraz śródmieście, nazywane „miastem skonsolidowanym”. Geo
metria modelu struktury przestrzennej odzwierciedla kolejne etapy historycznego rozwoju 
miasta. W czasie  rewolucji  przemysłowej Mediolan był  jednym z  pierwszych miast wło
skich, w których zburzono mury miejskie, aby zyskać przestrzeń dla rozwoju, planowanego 
według wiedeńskich wzorców. Rozwój sieci kolejowej i budowa dworców w rejonie bram 
miejskich wzmogły urbanizację w  ich otoczeniu,  a w  szczególności  lokalizację  zakładów 
przemysłowych.

1  Stan na 2010 r. wg badań Globalization and World Cities (GaWC) Research Network http://www.
lboro.ac.uk/gawc/.

2  Strefy przemysłowe  i  centra  logistyczne wzdłuż autostrady,  zabudowa podmiejska  i koncentracja 
branży meblarskiej w prowincjach Monza i Brianza.
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Przełomowym dla współczesnego rozwoju struktury przestrzennej miasta był plan Be
ruto  (1869  r.),  skonstruowany  na wzorcach  austriackich  i  haussmanowskich  (ortogonalna 
siatka ulic urozmaicona układem diagonalnym, wieloboczne place  i  gwiaździste  skrzyżo
wania). Kolejne plany rozwoju miasta3 skutkowały zabudową wolnych terenów, wyposaże
niem w infrastrukturę, a następnie intensyfikowaniem ich zagospodarowania. Mediolan był 
postrzegany  jako  „stale  rozrastające  się” miasto  [3]:  zabudowa mieszkaniowa przyrastała 
wzdłuż głównych ulic wyprowadzonych z centrum i śródmieścia,  tworząc dosyć jednolitą 
strukturę o skali 6‒10 kondygnacji, urozmaicaną skrzyżowaniami ulic i rondami4.

W ostatnim okresie na formę miasta wpływ miały przedsięwzięcia podejmowane w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom ery przemysłowej. W latach 80. i 90. XX wieku na
stępował proces zmiany profilu gospodarczego. Upadek pewnych gałęzi przemysłu i wzrost 
bezrobocia  stały  się  impulsem  do wzmocnienia  przemysłu meblarskiego  oraz  katalizato
rem zbudowania od podstaw branży wzornictwa i mody, które uczyniły z Mediolanu świa
tową stolicę dla projektantów, stylistów i modelek. Ponadto skoncentrowano tu inwestycje 
branży mediów (siedziby prywatnych sieci telewizyjnych). Miasto utraciło lokalny charak
ter, ulegając wpływom globalizacji [3]. Do najważniejszych projektów miejskich, które są 
obecnie w  różnym  stopniu  zaawansowane,  zaliczyć  należy:  kwartal Biocca  na  terenie  po 
zakładach Pirelli, dzielnica „Portello” na terenie po zakładach AlfaRomeoLancia, kwartał 
„Santa Giulia”, CityLife na dawnym terenie targów, Porta Garibaldi w obszarze pokolejo
wym, Fiera RhoMilano (nowe targi mediolańskie), Sesto San Giovanni.

Głównym celem Planu Ogólnego dla Mediolanu (PGT Milano)5 było zrównoważenie roz
woju struktury metropolitalnej, złożonej z jednego wielkiego miasta (1,3 mln mieszkańców) 
i wielu małych miast i miasteczek [5]. Założeniom Planu przyświeca potrzeba zatrzymania 
suburbanizacji oraz idea miejskości. Celem jest, by miasto rozwijało się bez zużywania no
wych terenów, poprzez regenerację przestrzeni zdegradowanych i poprawę komfortu życia. 
Główną zmianą podejścia jest przełamanie pewnego stereotypu Mediolanu jako miasta o jed
nym centrum. Autorzy Planu zaproponowali interpretację tej struktury w postaci 88 „ognisk 
tożsamości  lokalnej”  i  stref  ich oddziaływania, czyli  jednostek  strukturalnych o podobnej 
skali i złożoności problemów oraz potencjałów [7]. W pewnym sensie plan nie jest wizją lecz 
obrazem istniejącego miasta. Przedstawia je jako sumę centrów reprezentujących wiele spo
łeczności6. Struktura metropolii Mediolanu będzie krystalizowana siecią powiązań pomię
dzy centrum i peryferiami. Celem Planu jest uzyskanie bardziej równomiernej dostępności 
usług i infrastruktury w każdej dzielnicy miasta poprzez promowanie i projektowanie sys
temu  sieci  przestrzeni  publicznych,  w  opozycji  do  tradycyjnej  dośrodkowej  kompozycji 
struktury miasta. Autorzy Planu kładą akcent na rozwój systemów szybkiego i niedrogiego 

3  PaviaMasera  19091912, Albertini  1934,  Plan AR  1946,  Ogólny  Plan  Samorządowy  1950‒52, 
Ogólny Plan Samorządowy 1963.

4  Ten trend został w ostatnich dekadach XX w. zatrzymany – stwierdzono spadek liczby mieszkańców, 
statystyk nie poprawiła nawet imigracja spoza Unii Europejskiej.

5  Autorzy: Metrogramma, 2005‒2009.
6  Co  jest  cechą  charakterystyczną  Mediolanu,  którego  obszar  sukcesywnie  zasiedlały  różne  spo
łeczności.
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transport  zbiorowego z wykorzystaniem  linii kolejowych7:  chodzi o  takie zrównoważenie 
poziomu obsługi transportem zbiorowym, aby główne koncentracje usług i przestrzenie pu
bliczne były łatwo dostępne z każdego fragmentu metropolii.

Tradycyjny model struktury przestrzennej miasta posiada geometrię koncentrycznopro
mienistą: główne centrum jest położone na przecięciu pięciu promieni ‒ osi struktury i oto
czone obwodnicami, śladami po kolejnych fazach wzrostu miasta (mury miejskie). Bazując 
na  tym modelu Plan wyznacza pasma  integrowania  i  zagęszczania zabudowy oraz pasma 
ochrony  i  rozwoju  terenów  zieleni  publicznej.  Budowanie  zwartości miasta  jest  strategią 
koncentracji i rozwoju w obszarach najlepiej wyposażonych w infrastrukturę: śródmieściu 
oraz węzłach  struktury  obszaru metropolitalnego. Drugim  polem  działań  jest  ochrona  te
renów wartościowych przyrodniczo,  słabiej  zurbanizowanych, które  stanowiłyby „zielony 
ruszt”, równoważący pasma najbardziej intensywnej zabudowy.

Plan  nie  ustala  jednej  konfiguracji  tych  koncentracji,  lecz  przyjmuje  pewną możliwą, 
wyjściową geometrię, która wypełniając się treścią zidentyfikuje i skrystalizuje optymalny 
układ  policentryczny, wydobędzie  prawdziwe  centra  tożsamości, wyodrębni  system prze
strzeni lokalnych i centralnych [6]. Część z nich w pewnym sensie w sposób naturalny ewo
luuje do roli prawdziwych centrów o właściwej tożsamości. Przyjmuje się wyjściową kon
cepcję układu, która wypełni się treścią w efekcie różnych procesów miastotwórczych.

Aby uelastycznić realizację planu i wykreować atrakcyjne lokalizacje, które będą przy
ciągać inwestycje różnej skali, przewiduje się  rozbudowaną siatkę powiązań pomiędzy ist
niejącymi  i planowanymi koncentracjami. Sieć  tych powiązań kreować będzie węzły roz
woju i aktywizacji. Plan przewiduje 100 km nowych przejść, ścieżek, tras pieszych, które 
pomogą powiązać fragmenty przestrzeni miejskich, uczytelnić geometrię tkanki zabudowy 
poprzez  ponowne  zdefiniowanie,  reorganizację  istniejących  kwartałów  zabudowy,  wpro
wadzając skalę, moduł urbanistyczny charakterystyczny dla danej dzielnicy, optymalny dla 
pożądanej intensywności zabudowy, umożliwiający dogęszczenie, jak i podnoszący jakość 
środowiska zurbanizowanego [7].

Podsumowując:  plan  policentrycznej  struktury  przestrzeni  metropolitalnej  Mediolanu 
jest próbą wykorzystania walorów kulturowych promienistegokoncentrycznego układu sta
nowiących o historycznej tożsamości i rozwoju współczesnego wizerunku miasta, na który 
złoży się różnorodność jego części.

3. Studia przypadków

Rejon  dworca  Garibaldi-Porta Nuova  (il.  1)  jest  przedmiotem  jednego  z  najwięk
szych  we  Włoszech  i  Europie  projektów  inwestycyjnych,  którego  początki  sięgają 
2004 roku [8]. Zlokalizowany jest na terenach pokolejowych dawnej stacji Varese. Realizo
wany jest tu zespół zabudowy o wielkości kilku kwartałów, który pomieści przede wszystkim 
centrum biznesowousługowe, tworząc nową „bramę” do miasta. Obszar objęty przebudową 
dzieli się na kilka mniejszych fragmentów, które są przedmiotem projektów prowadzonych 

7  Budowa nowych  linii metra  i  kontynuacja  już  rozpoczętych  inwestycji,  nowe odcinki,  linie  inte
grujące promienisty układ (na wzór Berlina), powiązanie systemu metra metropolitalnego i regio
nalnych kolei.
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przez prywatnych inwestorów oraz sektor publiczny. Największą inwestycją jest kompleks 
wielofunkcyjnej zabudowy „Porta Nuova Garibaldi”8, realizowany bezpośrednio przy dwor
cu kolejowym. Dorównuje jej skalą kompleks Porta Nuova Varesine9. Listę projektów uzu
pełniają sztandarowe inwestycje mieszkalnousługowe i biurowe10. Dopełnieniem struktury 
programu jest centrum kulturalne oraz park publiczny o pow. 8 ha.

Strategia przebudowy rejonu dworca Garibaldi, oparta na wielkich inwestycjach dewe
loperskich,  spotyka  się  z  silnym  sprzeciwem  ze  strony  społeczności  lokalnej.  Powtarzają 
się  zarzuty  o  pomijanie  interesu  publicznego,  narażenie  dzielnicy  na  gentryfikację,  zaję
cie  resztek  terenów zieleni, komercjalizację podupadłych struktur. Głośnym wydarzeniem 
było  przymusowe  zlikwidowanie  centrum  kultury  społecznie  utworzonego  w  poprzemy
słowym budynku, zlokalizowanego terenie przeznaczonym pod wielkopowierzchniową in
westycję. Kolekcja dzieł sztuki współczesnej przetrwała i znalazła swoje miejsce w nowo 
wybudowanym obiekcie. Szczególnie sprzeciw płynie ze strony społeczności lokalnej dziel
nicy Isola sąsiadującej bezpośrednio z dworcem Garibaldi  i  terenem projektów komercyj
nych.

Należy wyróżnić dwa atrybuty uzasadniające potencjał węzłowy tego obszaru: maksy
malna dostępność (główny dworzec kolejowy z węzłem przesiadkowym) oraz klarowność 
powiązań kompozycyjnofunkcjonalnych. W planie przyjęto czytelną zasadę koncentrowania 
zabudowy w jednym zwartym paśmie wzdłuż osi wyraźnie wyczuwalnej w geometrii tkanki 
śródmieścia. Oś ta połączy dwa miejsca węzłowe: dworzec kolejowy Garibaldi i plac Piazza 
Repubblica. Zaakcentowano budynkami wysokościowymi punkty formalnie i funkcjonalnie 
istotne. Głównym wnętrzem  publicznym  i  zwornikiem  realizowanego  założenia  jest  plac 
Piazza Circolare o płynnych krzywiznach pierzei, rozwiązany na wielu poziomach i tworzą
cy reprezentacyjne przedpole dla siedziby globalnej grupy finansowej UniCredit. Wnętrze to 
jest połączone bezpośrednio z placem dworcowym oraz pełnym restauracji i modnych skle
pów deptakiem Corso Como. W kompozycji sieci nowych przestrzeni publicznych dostrze
galny  jest brak powiązań z mniej  reprezentacyjnymi  i  skomercjalizowanymi  fragmentami 
śródmieścia, jak pobliskie place targowe dzielnicy Isola, na korzyść związków z najbardziej 
prestiżowymi fragmentami śródmieścia (deptak Corso Como).

Dworzec Garibaldi11 jest drugim obok dworca centralnego głównym węzłem sieci zinte
growanego transportu w regionie metropolitalnym Mediolanu. Realizowane projekty, takie 

8  Autor: Pelli Clarke Pelli Architects.  inwestor: Hines, 57  tys. m2 pow. biurowych, 11  tys. m2 pow. 
handlowej i 370 luksusowych apartamentów.

9  Autor: Kohn Pedersen Fox Associates, pow. całkowita 82 tys. m2, inwestor: Hines.
10 Porta Nuova Condominium, autor: Arquitectonica, pow. użytkowa: 22.300 m2, inwestor: Hines; pro
jekt pod nazwą Bosco Verticale „wertykalny las” ‒ proekologiczny projekt dwóch 27piętrowych 
wieżowców mieszkalnych, autor: Boeri Studio; Garibaldi Towers Complex – doceniony za jakość 
projekt renowacji centrum administracyjnego Kolei Państwowych, biura 35 tys. m2, inwestor: Beni 
Stabili.

11  Posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z międzynarodowym lotniskiem Malpensa oraz połącze
nia  autobusowe z  lotniskami pomocniczymi: Linate  i Orio  al Serio. Zatrzymują  się  tutaj  pociągi 
relacji międzynarodowych i krajowych, pociągi regionalne, które obsługują  także inne przystanki 
w mieście. Bezpośrednio przy hali dworca znajduje się przystanek linii metra.
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jak: nowa linia metra i  tramwaju, przebudowa układu drogowego, budowa bardzo pojem
nych parkingów, usprawnienie i integracja potoków ruchu o odmiennym charakterze wzmoc
nią rolę węzła poprzez rozszerzenie i poprawę dostępności.

Rejon dworca Garibaldi charakteryzują trzy różne oblicza: lokalne, metropolitalne i glo
balne. Miejskość tej przestrzeni węzłowej kształtowana jest przez kontrastujące tożsamości. 
Nastrój deptaka Corso Como czy placów Isola współtworzy tradycyjna zabudowa kamienic 
w kwartałach z usługami w parterze. Corso Como jest miejscem chętnie odwiedzanym przez 
spacerowiczów i klientów restauracji. Place dzielnicy Isola są domeną lokalnej społeczno
ści i miejscem tradycyjnych targowisk. Natomiast realizowany kompleks biurowousługo
womieszkaniowy to przykład kosmopolitycznej architektury, bazującej na wzorach północ
noamerykańskich, w których przestrzeń udostępniona publicznie służy jako reprezentacyjne 
przedpole właściciela terenu i zabudowy12. Nowe wnętrza publiczne mają być kontynuacją 
przestrzeni miejskiej. W krytykach projektu pojawiają się obawy o żywotność i autentycz
ność tej przestrzeni. Wątpliwości dotyczą: stopnia różnorodności, zamierania w określonych 
porach poza godzinami pracy w biurowcach, braku dostatecznego zintegrowania z placami 
i  ulicami  dzielnicy  Isola.  Inwestorzy  argumentują,  że  zainteresowanie  ze  strony  znanych 
marek i sieci gastronomicznych wróży kreację przestrzeni atrakcyjnej i odwiedzanej przez 
mieszkańców i turystów.

Wielkoprzestrzenną inwestycję pod nazwą „CityLife” (il. 2) reklamuje się jako „Italy’s 
top metropolitan  location”: nowoczesna dzielnica biznesu  i prestiżowy adres do zamiesz
kania  [8]. Realizowana  jest  przez  prywatny  kapitał13 w  zachodniej  części  śródmieścia  na 
historycznym terenie Targów Mediolańskich14. Nowy układ urbanistyczny obejmuje: kon
centrację kubatur wielofunkcyjnych wokół placu miejskiego, trzy kwartały zabudowy apar
tamentowej, obiekt wystawienniczy, stację metra oraz zieleń urządzoną, na którą przezna
czono więcej niż połowę terenu inwestycji.

Determinantami węzłowej roli tego obszaru są tradycja miejsca (dawne targi) oraz po
tencjał wyczuwalnej w  tkance  zabudowy  „pustki”  położonej  na  przecięciu  osi  kompozy
cyjnofunkcjonalnych  śródmieścia.  Są  to:  główne  arterie  drogowe,  a  zarazem  reprezenta
cyjne aleje miejskie15, realizowana linia metra oraz sieć terenów zieleni publicznej. Pasma 
skoncentrowanej zabudowy przenikają się tu z „tkanką zieloną” miasta. Realizowany układ 

12 W tym przypadku, przestrzeń o charakterze placu miejskiego jest zlokalizowana na dachu kubatu
ry usługowohandlowej, która stanowi podstawę całego kompleksu zabudowy. Pierzejami placu są 
segmenty  tego kompleksu, zatem definiują przestrzeń w rodzaju wewnętrznego dziedzińca, który 
jest  szeroko  otwarty w  kierunku  terenów  zieleni  i  dostępny wejściami w  formie  bram  z  innych 
kierunków. Plac jest objęty monitoringiem i dozorem.

13  Inwestor: spółka CityLife (Generali Group i Allianz Group), 523 milionów euro na inwestycje, za
kończenie w 2015 r. Autorzy: D. Libeskind, Z. Hadid, A. Isozaki, konkurs w 2004 r. Projekt wyróżnia 
się wysokimi standardami środowiskowymi (ocena Gold w systemie certyfikacji LEED.

14 Targi  zostały  przeniesione  do miejscowości  Rho  pod Mediolanem, w  śródmieściu  pozostawiono 
targowe centrum kongresowe na 18 tys. miejsc.

15  Jedna z tych osi urbanistycznych łączy CityLife z kościołem Santa Maria delle Grazie, który mieści 
dzieło L. da Vinci „Ostatnia Wieczerza”.
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zabudowy uzupełnia oraz integruje tkankę tego rejonu śródmieścia, stanowiąc nowy punkt 
centralny i zarazem łącznik pomiędzy istniejącymi koncentracjami aktywności16.

Szkielet  kompozycji  urbanistycznej  stanowi  kilka  osi  wyprowadzonych  z  geome
trii    otaczającej  tkanki  śródmiejskiej,  które  tworzą  promienisty  układ.  Zastosowano  czy
telny podział na  strefy: kubatury wielofunkcyjne  stanowią  rdzeń oddzielony pierścieniem 
zieleni od trzech grup kwartałów o funkcji mieszkaniowej. Całość ściśle powiązano gęstą 
siatką  ciągów  pieszych.  Punkt  zbiegu  osi  wyznaczył  lokalizację  placu  „Tre  Torri”  (Trzy 
Wieże), którego nazwa odnosi się do kreujących tę przestrzeń dominant wysokościowych17. 
W  podstawie  wieżowców  zlokalizowano  powierzchnie  handlowe  i  usług  komercyjnych 
(20 tys. m2).

Plac Tre Torri jest zwornikiem układu złożonego z promieniście wyprowadzonych trak
tów i ciągów pieszych, które przenikają układ zabudowy. Powierzchnię placu, przeznaczoną 
wyłącznie dla ruchu pieszego, rozwiązano na dwóch, trzech poziomach, które są powiązane 
funkcjonalnie z kubaturami usług oraz wejściami do podziemnego przystanku metra. Wokół 
głównej koncentracji zabudowy zaplanowano wielofunkcyjny park publiczny o pow. 17 ha18 
jako zielony pierścień, który współtworzy oraz integruje poszczególne wnętrza urbanistycz
ne. Kompozycję  uzupełnia  budynek muzeum  sztuki współczesnej  (autor: D. Liebeskind), 
również o formie dominanty.

Projekt  ten  jest  wzorcowym  przykładem  zintegrowania  polityk  transportowej  i  prze
strzennej oraz zasady „drzewa dostępności” [2]. W środku koncentracji kubatur wielofunk
cyjnych, pod placem publicznym zlokalizowano przystanek nowej linii metra M519. W jego 
bezpośrednim sąsiedztwie rozmieszczono 5000 miejsc parkingowych (Park & Ride). Akcent 
postawiono na atrakcyjność dostępności pieszej, stosując pionową segregację ruchu pieszego 
od kołowego oraz optymalizację dostępu i przepływu potoków ruchu o różnym celu. Ruch 
pieszy ukierunkowany jest na osi pionowej, do której przylegają kolejne poziomy użytkowe: 
na dole przystanek metra,  pośrodku powierzchnie użytkowe,  najwyżej  otwarta przestrzeń 
placu, przy której rozmieszczono koncentrację kubatur.

Czytelną cechą omawianego układu urbanistycznego jest zlokalizowanie nowego placu 
miejskiego, którego zasadniczą rolą jest ustanowienie reprezentacyjnego przedpola dla „ar
chitektury biznesu” oraz sprawne doprowadzenie klientów do koncentracji usług. Rozwiąza
nie to prowokuje do postawienia pytań o publiczne korzyści zamiany dawnych terenów tar
gowych, czyli miejsca imprez o szczególnym znaczeniu na wyspecjalizowaną komercyjnie 
formę przestrzeni, pozornie dostępnej dla wszystkich, lecz szczególnie tych, których będzie 

16 Dzielnica Portello ‒ przebudowa terenu po zakładach Alfa RomeoLancia (proj. Studio Valle, arch. 
Cino Zucchi) oraz place: Sempione i Piemonte.

17  „Torre Isozaki” (Il Dritto, czyli „Prosty”) 202 m, 50 pięter, „Torre Hadid” (Lo Storto czyli „Skręco
ny”) 170 m, 44 pięter oraz „Torre Libeskind” (Il Curvo, czyli „Zakrzywiony”) 150 m, 30 pięter.

18 Trzeci co do wielkości w Mediolanie, po Parco Sempione i Giardini Pubblici. Jego teren podzielono 
na  strefy: niskiej zieleni otwartej,  zieleni wysokiej oraz przestrzeni dla  imprez masowych. Kom
pozycja krajobrazowa parku jest interpretacją cech charakterystycznych krajobrazu Mediolanu i jego 
otoczenia.

19 Linia M5 – w trakcie realizacji, połączy węzły struktury o znaczeniu metropolitalnym: stadion San 
Siro, Tre Torri (City Life), rejon dworca Porta Garibaldi.
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stać na jej pełne użytkowanie. Na złagodzenie tej oceny wpłynąć może ilość i jakość pro
jektowanych  terenów  zieleni  publicznej,  ściśle  zintegrowanych  z  systemem  zieleni miej 
skiej.

4. Podsumowanie

Przedstawione w artykule, z konieczności  skrócone,  studium projektów rozwoju prze
strzeni o charakterze węzłów struktury przestrzeni metropolitalnej pozwala wyartykułować 
następujące uogólnienia i spostrzeżenia:
–  granice planu przebudowy pokrywają obszar niezbędny do zintegrowania  tkanki  zabu

dowy  i  sieci przestrzeni publicznych. Plan przedstawia układ docelowy, na który  skła
dają  się  inwestycje  publiczne  i  prywatne,  skomponowane  według  nadrzędnej  wizji 
funkcjonalnoprzestrzennej,

–  zasadniczym elementem planu jest przestrzeń publiczna o charakterze placu, zaakcento
wana dominantami wysokościowymi. Plac pełni rolę zwornika tej kompozycji, którą opie
ra się na czytelnych osiach urbanistycznych. Plac pełni rolę reprezentacyjnego przedpola 
dla obiektów realizowanych przez strategicznego inwestora,

–  rozwiązania  funkcjonalnoprzestrzenne miejsc węzłowych oparte  są na zasadzie „drze
wa dostępności” ‒ najwyższa  intensywność powierzchni użytkowej  lokalizuje  się przy 
głównej przestrzeni publicznej powiązanej z dworcem lub przystankiem sieci transportu 
zbiorowego, czyli w miejscu o najkorzystniejszej dostępności,

–  w  kompozycji  urbanistycznej wyraźne  jest  dążenie  do  zintegrowania  głównych  źródeł 
i węzłów aktywności za pomocą: sieci przestrzeni publicznych, arterii ulicznych, systemu 
terenów zielonych, a także akcentów wysokościowych w punktach formalnie i funkcjo
nalnie ważnych. Schemat kompozycji budowany jest w oparciu o bipol miejsc węzłowych 
powiązanych pasmem zabudowy bądź wieloogniskowy układ zintegrowany różnymi for
mami przestrzeni otwartych,

–  węzłową  rolę  głównych  przestrzeni  publicznych  i  koncentracji  zabudowy  determi
nuje  nie  tylko  punkt  przecięcia  osi  urbanistycznych,  traktów  ruchu  pieszego  lub  sieci 
transportu zbiorowego, ale również przenikanie się terenów zieleni publicznej z tkanką 
zabudowy,

–  skutkiem przedstawionych projektów centrotwórczych jest zmiana tożsamości danej prze
strzeni węzłowej, w efekcie podporządkowania jej w znacznej mierze czynnikom ekono
micznym. Niemniej podkreślić należy, iż w obu przypadkach istotnym komponentem pla
nu przebudowy jest system nowych terenów zieleni publicznej oraz obiektu usług kultury,

–  w obu przypadkach teren objęty planem przebudowy odgrywał rolę węzła struktury prze
strzennej, a koncepcje zagospodarowania trafnie ten potencjał odkryły i wzbogaciły.
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Ill.  2.  Milan – the new centre ‘CityLife’ – the development concept, source: http://daniellibeskind.
com/projects/fieramilano/images?page=2 

Il.  2.  Mediolan  –  nowe  centrum  „City  Life”  ‒  koncepcja  zagospodarowania,  źródło:  http://daniel
libeskind.com/projects/fieramilano/images?page=2
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S t r e s z c z e n i e
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1. Nowa Huta (New Steel Mill) ‒ introduction1

Nowa Huta2  occupies  an  important  place  in  the  history  of  European  urban  planning, 
as one of  the major socialist cities created  in  the early 1950s  in  the socalled Central and 
Eastern Europe3. Today it has become a monument aspiring to be enlisted on the UNESCO 
World Heritage List. An increasing number of publications about Nowa Huta which emerge 
due to its popularity result not only in an increase of the knowledge about the city and its 
phenomenon, but also in an overproduction of images, often contradictory: a bad city, a city 
of  crosses,  churches,  neglected,  abandoned,  pretty,  ugly,  fashionable. This  leads  to many 
misinterpretations4. It should be stressed that in Nowa Huta we are dealing with a space full 
of paradoxes and complex  looping narratives5. That  is why  the  research and  the analyses 
concerning the city have been overwhelmed by various contexts beyond architecture. However, 
it is worth looking at the built environment, trying to sort the ideas that were associated with 
the city’s existence and situating them in a broader context, but still an architectural one – that 
of architectural creation of urban development ‒ enriched by a commentary associated with 
the cultural space, understood as a sphere of values and meanings expressed  in  the urban 
tissue of  the city. On  the one hand, Nowa Huta  represents a certain  ideologization of  the 
space, a total creation, “the great architectural narrative” aiming to control the urban space 
(in terms of totalitarian disciplining the masses).

On  the other  hand,  it must  be  remembered  that Nowa Huta  represents  the  last  period 
in  the history of Polish postwar  architecture  and urban planning when  the  attention was 
paid  to urban development as a whole and the housing district was planned together with 
social infrastructure, small architecture and greenery. This was also the time when designers 

1  Some content of the publication appeared in an abbreviated version in the articles published in Aura 
in 2013.

2  Nowa Huta, designed as a city with its own distinctive spatial layout never existed as an independent 
administrative center.  Its  role was  limited  to  that of a district – a housing estate  for  the workers, 
poorly connected with Cracow in functional and social terms.

3  The notion of Central  and Eastern Europe  is  a  controversial,  politically  charged concept. Here  it 
is used in the pure geographical sense and the complex issues behind the term are not the subject 
of the article.

4  Nowa Huta is seen today as both: a nice green pleasant place and a kind of curiosity. At the same 
time others say that Nowa Huta is an ugly militarized city.

5  In  an  interesting  and  insightful  article on  the  representation of Nowa Huta Ewa Majewska notes 
that focusing on the apotheosis of Communist Poland achievements, we underestimate the struggle 
of  individuals,  perhaps  even  the  entire  population  sentenced  to  a  short,  animal  life,  without  the 
sun.  Compare:  E.  Majewska,  Nowa Huta jako projekt utopijny. Szkic o wyobraźni politycznej, 
[in:]  Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty,  eds.  M.  Kaltwasser, 
E. Majewska, K. Szreder, Kraków 2007, p. 195196. The knowledge of Nowa Huta among people 
living  outside  of Cracow  is  quite  superficial  and  limited,  at  best,  to  popular myths  and  “iconic” 
places. For its residents, Nowa Huta is a place devoid of identity. Compare: Zrozumieć Nową Hutę, 
red. A. Kurkiewicz, Kraków 2008. About the representations writes Ł. Stanek. Compare: Ł. Stanek, 
Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcji w przestrzeni Nowej Huty, [in:] Futuryzm 
miast przemysłowych…, op. cit., p. 292305.
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cared about the important elements in the urban landscape which crystallize and orientate the 
urban space and its (positive) emotional  impact6. Nowa Huta, is it Polish socialist realism? 
The only possible model for the city at  the time? Although it may be too early for giving 
unambiguous answers, but a reevaluation of history has certainly commenced.

It should be noted that a lot of information and data on Nowa Huta is from the 1950s, 
taken from memoirs, chronicles, and not from the archival materials in the strict sense7. Many 
questions remain still unanswered. It seems, therefore, that comprehensive research that can 
help to dismantle myths about Nowa Huta needs to become prominent. Studies concering 
Nowa  Huta  currently  undertaken  by  specialists  in  various  disciplines  result  in  constant 
broadening of the research contexts, hovewer, not always in the increase of the knowledge 
about the city.

2. Nowa Huta and the idea of the socialist city8

The history of Nowa Huta is closely related with a new quality of urbanization process 
that  emerged  in  Central  and  Eastern  Europe  after  the  Second World War  as  a  result  of 
geopolitical  changes.  The  newly  adopted  communist  system  pushed  urban  planning 
into  a  politically  charged  and  institutionalized  framework.  The  exemplification  of  this 
phenomenon were  the  socialist  cities.  The  first  and  the most  prestigious  industrial  cities 
for  “new  people”  in  “new”  Europe  were:  Dimitrovgrad  in  Bulgaria,  Eisenhüttenstadt  in 
Germany, Dunaújváros in Hungary, city district Ostrava ‒ Poruba and Nowa Huta in Poland9. 
Centrally planned and controlled cities were associated with the demands of rapid, forced 
industrialization,  the  key  elements  of  the  economic  plans  and  based  on  a  unified  urban 
plan, characterized by the spatial order. The greatest influence on their shape (both spatial 
and social) was exerted by  the socialist  ideology and  the doctrine of  the  socialist  realism 

6  Compare: K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1983.
7  This  problem  was  noted  by  W.  Komorowski.  Compare:  W.  Komorowski,  Wartości kulturowe 

Nowej Huty. Urbanistyka i architektura,  [in:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum 
rozproszonego,  eds.  J.  Salwiński,  J.  Sibila,  Kraków  2008. The  research  has  not  been  completed 
yet. Notable contemporary positions on the architecture of Nowa Huta (a selection): Nowa Huta ‒ 
architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, ed. A. Biedrzycka, Kraków 2007; 
Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit.; L. Sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy 
w latach 1949‒1959, Kraków 2007; M. Miezian, Nowa Huta, socjalistyczna w formie, fascynująca 
w treści, Kraków 2004. Certainly a unique role in the documentation of the history of Nowa Huta 
is  played by  the museum  located  in Nowa Huta,  a branch of  the Historical Museum of  the City 
of Cracow, http://mhk.pl/dzieje_nowej_huty.

8  The attempt to place Nowa Huta in a broader urban context was made among others by A. Lorek, 
Nowa Huta na tle miast socrealistycznych,  [in:] Nowa Huta – architektura…, op. cit.;  J. Purchla 
presents  a  broad  background  for Cracow  (and Nowa Huta)  in  his  publications. Compare  among 
others: J. Purchla, Kraków w Europie Środka, Kraków 2000; An attempt to deliver some comparative 
analyses was made by A. Sumorok, The socialist city – a homeless city? A contribution to the research 
on model implementations, Art. Iquiry, vol. XIII, Łódź 2011.

9  The  cities  differ  in  location,  spatial  planning,  demographic  structure,  but  they  share  the  similar 
origins.
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formed in the USSR in the 1930s10. The cities adopted the Soviet model of the industrial town 
‒ a monofunctional settlement connecting the industry with the city into an integral whole, 
designed as a monumental workers’ housing estate. Everything from spatial arrangement to 
employment and social life was subjected to the factory, which led to the underdevelopment 
of other cityforming functions.

New  cities,  e.g.  Nowa  Huta  were  subordinated  to  doctrinal  guidelines,  which  were 
previously  approved  by  the  official  governmentcontrolled  Architects’  Debates  or 
Congresses11. It should be emphasized that neither the year 1949 nor the subsequent years 
gave  the  answer  to  what  the  socialist  content  and  national  form  actually  were.  Several 
concepts  and  patterns,  sometimes  contradictory,  were  used12.  Certainly,  urban  design 
entered an institutionalized phase. It was subordinated to a specific formal rigor, particularly 
the  principle  of  symmetry  and  spatial  hierarchy.  Every  major  project  was  subjected  to 
the approval of the central government.

The theoretical basis of the socialist city referred to the concept of ideal cities, utopian 
creations which were  responsible  for buildig  a happy and,  in  this  case,  classless  socialist 
society,  and  a wonderful  new home. The  cities’  important  component  became  a  properly 
organized space, which was one of the key concepts of the socialist realism doctrine. Space 
subordinated  to  ideology,  as well  as  administrative guidelines would help not only  in  the 
transformation of the urban structure, but also the social, demographic, sociological sphere 
of the city. It has been postulated to organize both, a place to live, as well as the life of the 
New Man, to create Order in place of the Chaos. The aim was to create a model of social 
coexistence  based  on  an  integrated,  homogeneous,  young  (forwardlooking,  optimistic, 
without the burden of memories and cultural legacy) working population in accordance with 
the Marxist dialectic of compensating the differences between the urban and rural areas.

This goal was to be acheived by introducing the order and hierarchy in urban space, as well 
as by the return to the traditional way of thinking about the city tissue ‒ the street, the square, 
the dominant fulfilled with a semantic value13. One should be aware of some inauthenticity 
of the slogans, as this so called “new” urban design, like the rest of socialist realism, used 
the  existing  theories  tested  in  practice,  in  part  (officially  condemned)  modernist  ones 
e.g. social housing, the neighborhood units. The ideal (postulated) space of the socialist city 

10 Stalinist architecture research has a long tradition and resulted in many insightful studies. Compare: 
V. Paperny, Architecture in the age of Stalin.Culture Two, Cambridge University Press, 2002.

11 The debate during which the socialist realism doctrine was introduced in Poland took place in Warsaw 
in June 1949. Compare: O polską architekturę socrealistyczną, Materiały z krajowej partyjnej narady 
architektów z dnia 20–21.VI.1949 w Warszawie, Warszawa 1950.

12 Compare: W. Baraniewski, Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, 
Rocznik Historii Sztuki, t. 22, 1996, p. 238.

13 Research  on  the  socialist  urban  planning  and  the  socialist  city  have  been  advanced  and  resulted 
in many publications. Among others notable ones are others: A. Stenning, Placing (post)Socialism, 
[in:] European Urban and Regional Studies, 7 (2), 99118; City after socialism: urban and regional 
change and conflict in post-socialist societies, ed. G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi, Cambridge 
1996;  M.  Czepczyński,  Przestrzenie miast postsocjalistycznych: studia społecznych przemian 
przestrzeni zurbanizowanej,  Gdańsk  2006;  B.  Jałowiecki,  S.  Szczepański,  Miasto i przestrzeń 
w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002.
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is certainly a monumental, overwhelming, exceeding the scale of the existing context. On the 
one hand, the space that was responsible for the demolition, the decomposition of the existing 
system, a space for the “masses” not for the individual. On the other hand, according to the 
doctrine, a space for humans.

The  vision  of  the  city  of  “new  people”,  never  fully  completed,  materialized  largely 
in literature14. This vision included a dream city with wide avenues and vast squares serving 
as  a  political  scene  for  the  communist manifestations  and  rituals.  It was presented  to  the 
general public in the form of sketches and drawings, which were, among others, responsible 
for introducing the new style and a new power15. In practice, however, we often deal with 
cities significantly different from the “ideal” model16.  Is  it socialist realism? Colonialism? 
Polish interpretation (model) of socialist realism? 

It is difficult to give a clear answer. Nowa Huta is certainly a socialist city, but a closer 
examination of its urban tissue reveals numerous doubts and paradoxes. The most obvious 
ones are associated with the clash of the imposed, political space with the real one, built and 
in  some way personalized17. The space was also differently  interpreted by  the politicians, 
designers and users. On the one hand, we are dealing with  the desire  to build a new city, 
traditionally  defined  in  terms  of  space,  referring  to  the  historical  solutions  (in  the  case 
of  a  national  form of  social  realism and more or  less disguised  reference  to  the  tradition 
of  prewar  urban  planning).  On  the  other  hand, we  received  an  artificial  city  created  on 
the  basis  of  imposed  ideology  exceeding  the  reality. Doctrinal  socialist  realism  in Nowa 
Huta is visible not as much in the very architecture and urban planning, as in the politicized 
mechanism for the production of space, central planning resulting in the lack of continuity 
of development. Undoubtedly, it is the new political system, its methods, political and legal 
decisions, leading to the “free” management of land that had the revolutionary significance 
and the greatest impact on the space of Nowa Huta, and not the wellknown formal guidelines. 
However, one should admit that as a result of this „political” design a consistent good spatial 
concept subordinated to human scale emerged, especially the housing part of it.

14  It  is  worth  to  mention  the  propagandist  poem  by Wisława  Szymborska,  Na powitanie budowy 
socjalistycznego miasta. What is interesting the simplistic image of the city has been stretched to 
a large extent between the two, rather programmatic works, including the aforementioned one and 
the more critical Poemat dla dorosłych by Adam Ważyk, putting an end to socialist realism.

15 An excellent and the best known example of this type of propagadist treatment is the album 6-year 
Plan for Reconstruction of Warsaw. Socialist Realism in architecture in the purest dogmatic form 
manifested itself in the plans and projects. The short duration of the doctrine, the political turmoil 
in the early ’50s, as well as the fluctuations in the style itself caused a number of buildings in Poland 
not to be created on the basis of the original designs based on the socialist realist doctrine. Many 
plans were abandoned for good, others were realized in a different form of architecture.

16  It should be noted that the clash between design theory and practice constituted an immanent feature 
of  this specific period. The reasons were very complex. This phenomenon, however, has become 
particularly clear in the pragmatic layer, constructional. The process of erecting a building complies 
with “pure” ideology only with difficulty. Compare: W. Włodarczyk, op. cit.

17 P. Winskowski, Architektura polska lat 50. – idee zbiorowe i indywidualne, [in:] Futuryzm miast…, 
op. cit.
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3. Nowa Huta  – the idea realised

Nowa Huta was  located, unlike  the other Central European  industrial centers,  in close 
proximity  to  a  large  metropolitan  area,  Cracow.  The  choice  of  location  was  dictated  by  
complex  political  factors.  One  can  add  that  the  construction  of  the  metallurgical  plant 
had been already  included  in  the 3Year Plan, but  the  exact place was not  chosen  then18. 
In  February  1949  the  final  decision  was  taken  to  build  the  steel  plant  in  the  vicinity 
of Cracow, together with the city – the “dormitory” for the workers. The origin of the city 
plan is not fully explored19. While  the steel plant was designed and contructed  largely by 
the Moscowbased Gipromez20, the city was to be created by Polish architects.

The construction of the town of Nowa Huta began in 1949, some time before the official 
introduction of the principles of socialist realism (June 1949) in order to provide the minimum 
of housing  for  the builders of  the  steel plant21. The first  estates were  located peripherally 
in relation to the futre city centre.

Tadeusz Ptaszycki was chosen  the general designer of Nowa Huta. The choice of  this 
particular  architect was mainly  dictated  by  his  experience  and organizational  skills  as  he 
had  already proven himself  in  preparation  for  the Regained Territories Exhibition  (1948) 
and the first stage of reconstruction of Wroclaw22. The authorities were aware of the scale 
of  the  difficulties  associated  with  the  construction  of  the  city  for  100  000  inhabitants. 
Ptaszycki, a charismatic personality, was later described by his coworkers as an excellent 
organizer capable of working in extreme conditions (such as the improvisation of the Nowa 
Huta project). It is often stressed that Nowa Huta owes its uniqueness to him, a pragmatist who 

18 Construction  of  the  steel  plant  was  a  political  issue  from  the  beginning.  In  many  studies  the 
complicated  origin of the industrial complex was demonstarted –including economic, ideological 
and  propagandist  factors.  Comapre:  J.  Purchla,  Miasto niepokorne, znaczenie lat 1946‒1956 
dla rozwoju Krakowa,  [in:]  Kraków‒Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana 
M. Małeckiego w 70 rocznicę urodzin, Kraków 1996, idem, Nowa Huta jako problem badawczy, [in:] 
Narodziny Nowej Huty. Materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku,  red. J. Małecki, 
Kraków 1999.

19  It  should  be  stressed  that  the  general  concept  of  the  plan  was  to  some  extent  imposed  by  the 
Communist  decisionmakers,  but  the  history  of  the  city  plan  requires  indepth  studies  based  on 
the archival materials.

20 Compare:  J.  Duda,  H.  Kazimierski,  S.  Pochwała, Dziedzictwo przemysłowe kombinatu metalur-
gicznego w Nowej Hucie. Wstępne rozpoznanie na przykładzie walcowni zgniatacz, [in:] Nowa Huta 
przeszłość…, op. cit., p. 144.

21 Bad living conditions on the construction site of the first socialist city, “the monument of socialism” 
have become a legend. Builders, mostly young people from the country, socalled “Junacy”, lived 
in  tents. A moving  image  of  social  problems  occurring  in  the  “ideal”  socialist  city  was  created 
in 1955 by Adam Wazyk in the poem Pomeat dla dorosłych. However, it must be remembered that 
the poem has a political origin and was delivered in prethaw political climate. Compare. A. Ważyk, 
Poemat dla dorosłych i inne wiersze, Warszawa 1956. The same bad conditions were also a problem 
in Dimitrovgrad and Dunaújváros. Compare: P. Germuska, Between Theory and Practice: Planning 
socialist cities in Hungary, [in:] Urban Machinery: inside Modern European Cities, ed., M. Hard, 
T. Misa, MIT, 2008.

22 Compare: K. Kobylarczyk, Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie, Kraków 2009.
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was able to talk with the authorities, while consistently defending his point of view23. Other 
members  of  the  team, were  “recruited” by Ptaszycki  very  quickly. Stanisław  Juchnowicz 
recalls, “one day in Warsaw Ptaszycki asked me: ‘we are building a city, are you interested?’ 
I  did not  think  long.  I was  transferred  from Gdańsk  to Cracow. Then my adventure with 
Huta began. The perspective of building a city was both exciting and intimidating, I asked 
myself if I can do it. But it turned out that we were all in a such situation”24.

The designers of the new town came from different cities and architectural environments. 
They all were employed in ‘Miastoprojekt’ architectural office, divided into smaller divisions. 
‘Miastoprojekt’ during the socialist realism years was reorganised a number of times. It also 
changed its seat until finally it was established in the newly built office buidling. Stanislaw 
Juchnowicz often mentions the excellent organization of design work, which was supervised 
by Tadeusz Ptaszycki. To  control  the  chaos,  the  tasks were  clearly  separated,  some were 
involved  in  urban  planning,  others  in  network  arrangements,  yet  other  groups  dealt with 
architecture, greenery, interiors.

The preliminary design work took place in Warsaw in fairly spartan, harsh conditions. Some 
of the architects were employed in the central ZOR office (Workers’ Housing Development 
Administration). Young,  less  than 30yearold designers knew  that  they  faced a challenge 
of designing the city in cruda radice unprecedented in the 20th century. The motivation was 
not political one. These architects did not take positions in political discourse (at least not 
in a conscious way but rather through participation in some political process). They wished, 
as probably each architect, to built, to create the architectural environment. Therefore, they 
did  not  treat  the  doctrinal  guidelines  very  seriously. However,  but  for  the  imposed  rules 
they would  certainly  have  created  a  different  city  based  on modernist  principles. Would 
it then be better? More authentic? Certainly different.

The  entire  investment  process  and  design,  especially  in  the  first  period  till  1953 was 
hurried and unstable25. The plan was subjected to constant transformations due to adjustments 
within  the  doctrine26  and  conflicts  within  the  party  which  had  an  impact  on  financing 
the construction industry and the construction norms.

In  spite  of  the  design  problems,  political  turmoil,  the  basic  urban  skeleton  of  the 
city  erected  in  1949‒1956 was  inextricably  bound with  the  doctrine  of  socialist  realism. 
The  spatial  concept  of  Nowa  Huta  is  most  often  associated  with  Baroque  inspirations, 
especially  Petersburg  is  referred  to  as  the model. The  basis  of  the  city  is  a  large  square, 

23 The interview with  R. Karłowicz, May 2005; S. Juchnowicz, March 2012.
24 From the interview with Stanisław Juchnowicz, March 2012.
25 This problem was pointed out among others by S. Juchnowicz. Comapre: S. Juchnowicz, Nowa Huta 

– z doświadczeń warsztatu projektowego, [in:] Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit., p. 26.
26 It  is worth  noting  that  the  socialist  realism  in  Poland  included  a  relatively  short  time,  the  years 
1949‒1956.  The  first  subdivision  of  this  period,  still  current,  was  proposed  by W. Włodarczyk. 
Compare: W. Włodarczyk, op. cit. However,  the periodisation requires some clarification. 1949 – 
the beginnings; introducing the socialist realism doctrine. 1950‒1953 – ‘classical’ socialist realism; 
the greatest number of socialist realism plans, projects were made, as well as prestigious realisations, 
i.e. Warsaw MDM.  1954‒1956  the  gradual  decomposition  of  the  doctrine,  budgetary  limitation 
in construction, greater pragmatism and final condemnation of the socialist realism principles and 
projects.
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from which five wide avenues radiate. For the first time in the postwar Poland functionalist 
concept of space was negated so radically and the traditional, 19th century city concept with 
the square, the street and symmetry emphasised. It should be added that this caused some 
resistance of the young architects. Stanislaw Juchnowicz says (today) that for the long time 
he underestimated the value of Nowa Huta urban plan and after the ‘Thaw’ (a liberalisation 
of  the  regime)  in  1956  he  quickly  returned  to  the  modernist  design  (just  like  the  other 
designers in Nowa Huta). The layout of the city was also determined by the location on the 
banks of the Vistula River27. As a result, Nowa Huta represents a somewhat different urban 
plan from others realised in the Central and Eastern Europe at the time. We are dealing here 
with the transparency of the plan resulting from the abandonment of the concept of radical 
geometrical layout in favour of more picturesque quarters and street network.

The base  for  the urban  structure  are  three  streets: Roses Avenue,  clearly  separated by 
its  axial  location,  partly  a  promenade;  Solidarity Avenue  running  in  the  direction  of  the 
steelworks ‒ the urban dominant of the city and John Paul II Avenue ‒ the horizontal basis 
for the whole plan. Triangular areas formed by the streets were fulfilled by quarters of block 
buildings which were subdivided into smaller units of housing estates. Each of these sectors 
received names A to D, and the components were called A1, A2 and so on.

The  highlight  of  the  urban  structure  is  the  central  zone,  planned  as  a  political  center 
where the most important administrative (town hall) and cultural (Cultural Centre or Theatre) 
institutions would be established28.

At  the  last  stage,  the  Central  Square  was  surrounded  with  monumental,  fivestorey 
residential houses designed by Janusz Ingarden in 1953. They had carefully designed facades, 
based on  the  threepart  composition  scheme, with  an  attic  at  the  top  and  an  open  arcade 
in the ground floor housing various services in interesting interiors29.

Considerable  interventions  in  the  space of  (old) Nowa Huta ended  in 1956. However, 
the  urban  layout  was  practically  completed  before  the  political  ‘Thaw’  and  retreat  from 
the socialist realism. Only the representative central part was not constructed. The tissue built 
in the period of the socialist realism fulfilled many of the existing rules of urban development. 
We  are  dealing  with  the  buildings  situated  along  the  streets,  broad  avenues,  squares, 
the  unfinished  but  accented  center.  Nowa  Huta,  its  urban  plan,  can  be  called  traditional 
with  historicist  buildings30.  The  city  has  avoided  excessive  monumentality,  lavishness, 
grandiosity  (visible only slightly  in  the city center),  ‘cake  like’ ornamentation. However, 
we are dealing here with some artificiality, the tissue that became the barrier separating us 
from the present.

27 Compare: S. Juchnowicz, op. cit., p. 28.
28 Comapre: T. Ptaszycki, Nowa Huta, Architektura, 3/1953.
29  Interior  design  in  Nowa  Huta  indicates  close  relation  to  the  prewar  concepts,  especially  to  the 
tradition of ŁAD. Compare: L. Sibila, Nowohucki design…, op. cit.

30 Some  researchers  point  to  the  artificiality  of  the  socialist  realism  urban  tissue  and  suggest  that 
we are dealing with an illusion of urban character or historicity. Socialist realist games with the past, 
however, are a wider issue. Compare: K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, próby demistyfikacji, 
Kraków 2005.
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4. Nowa Huta and the idea of the housing estate

Nowa Huta’s  tissue  consists  of  autonomous  spatial  units  –  housing  estates  linked  by 
communication and viewing axes, implemented comprehensively with social and commercial 
infrastructure, greenery and small architecture, each designed for 5‒6 thousand inhabitants. 
A comprehensive approach  to design as  the answer  for  the human needs  is deeply rooted 
in  the  prewar  concepts  –  the  Żoliborz  school,  social  housing  estates  and  neighborhood 
units31. Housing estates  in Nowa Huta, however, can hardly be  treated as an extension of 
the  prewar  ideas  without  any  reservations.  The  spatial  and  social  program  of  Żoliborz 
housing estates was not imposed, although it may seem “authoritarian”, and it represented 
an alternative and was subject to public consultations (to same extent)32.

Blocks of flats  in Nowa Huta,  situated mostly along  the streets,  created clear quarters 
with  green  yards  (courtyards)  and  its  own  communication.  The  spacious  urban  interiors 
avoid (excessive) monotony, radical geometrization through various ways of “softening” the 
structure,  ie.  streets  forming  semicircular  lines33.  Finiteness  of  the  system,  a  logic  of  the 
space resulted in creating the place easy to perceive and live in. We have a space based on 
the universal codes that uses the human tendency for strong, cohesive forms34. Forms that are 
unambiguously interpreted, thus more comfortable and giving a sense of security. Positive 
attitude to the housing complexes results also from the architecture – not too monumental, 
enriched with the detail, ornament, though repeatable, introducing some divisions, helping to 
avoid monotony. Fnally we have an impression of a cozy, intimate shelter, living space, not 
just housing. One can add that other socialist cities built at the time received more decorative 
blocks  of  flats,  e.g.  OstravaPoruba35,  however,  the  spatial  concepts  of  the  residential 
complexes were often characterized by greater monotony and repetitiveness.

The housing estates in Nowa Huta represent the so called “ZOR” school of architecture36 
(the  uniformed,  simplified  forms  designed  in ZOR  architectural  studio),  but with  a more 
individualized  expression37. Despite  the  stylistic  (4  and  5storey  blocks,  elevation  based 

31 The problem of relation between the housing estates in Nowa Huta and the neighborhood units was 
noted by. Comapre: S. Juchnowicz…, op. cit., p. 182.

32 Compare:  B.  Brukalska,  Zasady społecznego projektowania osiedli mieszkaniowych,  Warszawa 
1948, p. 22.

33 The problem noted by Stanisław Juchnowicz, the interview, March 2012.
34 Compare: J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973; Ch. Alaxander, Język 

wzorców, miasta-budynki-konstrukcja, Gdańsk 2008.
35 Compare: M.  Strakos, Nova Ostrava a jeji satelity. Kapitoly z dejin architektury 30.‒50. let 20. 

stoletni, Ostrava 2010.
36 ZOR was under supervision of the Ministry of Reconstruction, and later the Ministry of City and 
Settlement Construction. In the period 1948‒1956 it underwent a number of organizational changes, 
also  affecting its name ‒ DBOR, CZBOR. Therefore, the term ZOR school of architecture is not 
entirely  accurate,  however,  it  refers  to  a wellcharacterized  phenomenon. Compare:  J. Goryński, 
15 lat budownictwa ZOR, Miasto, 12/1963;  J. Dangel, T. Przeciszewski, T. Żarski, Budownictwo 
mieszkaniowe w latach 1950‒1955, Warszawa 1958.

37 Most  of  the  housing  estates  constructed  in  Poland  in  those  years  (1949‒1956)  represented 
fairly  typical,  conservative,  utilitarian  lowcost  architecture  deprived  of  excessive  (expensive) 
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on  the  three part composition scheme) and  technological uniformity (i.e. window frames) 
the  housing  estates  are  not  homogeneous  or  devoid  of  identity. They were  also  (almost) 
free  of  typical  buildings.  The  housing  complexes  were  designed  by  different  planners 
and  architects  (except  from  the  general  architect  by  Stanisław  Juchnowicz,  Bolesław 
Skrzybalski, Tadeusz Rembiesa, the Uniejewski brothers) who introduced some individual 
solutions to the complexes, but still coherent with the whole spatial concept developed by 
Tadeusz Ptaszycki.

The  diversity  of  the  housing  estates  in  Nowa  Huta  was  determined  by  their  varying 
location  (peripheral  or  central)  or  the  shapes  of  the  plots  (irregular,  similar  to  a  square 
or  triangle). The differences  in  the  residential  tissue were  also  the  effect  of  the  changing 
directives  and  regulations  of  the  socialist  realism  doctrine. After  a  few  years more  strict 
standards and norms concerning the size of the yards, density of the buildings, population 
(from 200  to 700 people per hectare  in  the peripheral housing estates)38 were  introduced. 
The greatest compactness can be seen in the most central housing estates Center A ( former 
A31), B (B31), C (C31), which are compositionally (and ideologically) the extension of 
the Central Square.

In the period of socialist realism (1949–1956) three main housing complexes “A”, “B” 
and  “C” were  constructed  (the  fourth  planned  complex  “D” was  completed  later), which 
filled Nowa Huta’s urban system based on radial arrangement39. The complexes were divided 
into smaller units – housing estates and these into smaller colonies40. The first settlements 
were  built  peripherally  (A0  –  Na  Skarpie, A1  South  ‒ Wanda, A1  North  ‒ Willowe). 
Without  strict  standards,  these  units  are  characterized  by  low  levels  of  population  and 
building density. They consisted of  twostory,  typical houses with pitched roof,  (designed 
by Franciszek Adamski), not always localized along the street. These first housing estates 
create the impression of quiet, green suburbs, which sounded a distant echo of the idea of 
the garden city.

The housing  estates  from  the  complexes  “B”  and  “C”,  constructed  later,  reperesented 
different  values  and  features.  They  formed more  compact  quarters  where  the  street  was 
often treated as an important element of composition. Blocks situated along the main axes 
of  communication  were  given  more  representative  architecture  with  decorative  gates  in 
the forms of archs, more elegant, higher, compact. Most of these housing estates had their 

ornamentation. They were created as a part of a centralized institution ZOR. ZOR housing estates 
are homogenous and recognizable. It should be added that their construction depended on a series 
of  rigorous  standards,  guidelines  and  financial  constraints  so  that  the  compositional  possibilities 
were limited to a few systems and types of objects. Architectural unification of the “land of ZOR” 
was increased by the use of the typical projects directory. Compare: M. Czerwiński, Kartki z różnych 
miast. Podróż po krainie ZOR, Warszawa 1957, p. 59.

38 S. Juchnowicz, op. cit., p. 183.
39 A more detailed description of each housing estate can be found in W. Komorowski’s paper. Compare: 
W. Komorowski, op. cit.

40  It can be added that the “letter” names were a common practice at the time. Similarly, among others, 
became in New Tychy. Over time, the housing eastate have gained more literary nampes Nowa Huta, 
descriptive names: Sunny, Glass Houses, School, Steel, Theatre, Wanda, Willowe, Concord, Green.
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own centers where the services were concentrated. Public space created on the basis of the 
street as part of  the composition, appeared e.g.  in complex “B” (intersection of Żeromski 
Street and Wojciechowski Street).

Housing  complexes  built  as  the  last  were  the  most  monumental  and  located  in  the 
center,  near  the Central Square. The design concept was delivered by Tadeusz Ptaszycki, 
but detailed architectural project was prepared by Janusz and Marta Ingarden. The central 
axis of the housing estate became a representative alley. The city center featured architecture 
enriched in detail and some urban dominant (higer buildings at the corner of Roses Alley and 
Friendship Alley). Housing estates built at a later date on the outskirts of the city followed 
the principles of  functionalism and  represent  the amorphisation of  the  space and blurring 
of the urban tissue.

Although  Nowa  Huta  was  one  of  the  most  prestigious  and  most  funded,  model 
constructions  of  the  6year  Plan,  the  enormous  scale  of  the  city  exceeding  basically  the 
possibilities of the devastated country, led to the use of lowcost, repeatable solutions and 
technological  simplification.  Thus,  for  example  the  monumental  representative  blocks 
in  the  center  remained  unplastered  for  a  long  time,  they  also  had much  better  composed 
front  elevations  than  the  rear.  In Nowa Huta we  can  not  find  the  historical  quotes  (only 
the  mandatory  “national”  but  simplified  detail,  e.g.  attics)  or  the  iconographic  program, 
the elements of visual propaganda. Nowa Huta was subordinated to the pragmatic housing 
purposes, (more than MDM in Warsaw) and was also designed for a different, more massive, 
collective audience. Lavish space, and austere style?

It  might  be  added  that  housing  estates  in  Nowa  Huta  are  not  entirely  monolithic, 
homogeneous structures. They differ in the applied layouts and architecture, though created 
in the framework of the existing governmental guidelines. They constitute a space for living. 
The coherence of  the units was determined by  the  subordination  to a general  concept,  as 
well as by linking the units through a network of streets important for the whole citydistrict. 
Today, however,  it seems that one of  the key elements that help in grasping Nowa Huta’s 
cohesiveness is greenery.

5. Nowa Huta, the unfinished idea. Renaissance promised land 
or monumental scenery?41

Nowa Huta, the incomplete city, became an often repeated cliche. It must be admitted that, 
indeed, Nowa Huta as an ideal city was never realised. Especially its most representative, 
central part ‒  the  southern part of  the Central Square with a  theater was not constructed, 
neither was the town hall square with office buildings. The basic skeleton of the city, though 
clear,  coherent  in  downtown  area may  seem  dysharmonious  because  of  this. Disturbance 
of the urban concept is not only perceived by the professionals (architects, urban planners) 
but  also by  the  space users,  inhibitants42. Unfinished city  centre  causes Nowa Huta  to be 

41 Compare:  Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, 
ed. A. Biedrzycka, Kraków 2007.

42 We can often you read the comments of a young people that “pity town hall”, “damaged Square”. 
Behemoth surfer wrote (in 2002): “Even more than the town hall and the office buildings flanking 
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associated with a housing estate rather  than a city. However,  it  is worth to remember that 
a  coherent,  green,  well  organised  living  space,  without  (usually) monumentality  became 
the greatest value of Nowa Huta, not its representative center.

It  is  important  to stress,  that  the center, at  least  in  the official discourse, was the basis 
of the urban planning in this period. The centre constituted a visually separated (thanks to 
the urban dominants, axes, elements crystallising space) district where the most important 
monumental, distinctive buildings (political and cultural) were located.

This ideologically most important part of Nowa Huta was designed as the last one. This 
fact  can  be  explained  variously,  but  these  considerations  are  hypothetical.  The  creation 
of the center was a political act. The architecture should thus represent more dogmatically 
interpreted socialist realism, the ‘ideal’ representation which could serve as a model shown 
at  exhibitions  and  in  the  professional  magazines  (e.g.  “Architecture”).  The  most  widely 
commented  fragment  of  Nowa  Huta`s  space  required  more  timeconsuming  preparation, 
especially that competitions were organised for individual buildings (e.g. the town hall) 43. 
The extended period of the construction of the central zone may also indicate the dominance 
of  the pragmatic  factors  (certainly  it has happened  in most Polish cities) over  ideological 
ones. The main  aim was  ensuring housing  and  the  social  infrastructure  necessary  for  the 
workers of the steel plant. Representative, monumental center at that time was a secondary 
need. Thus, the blocks, kindergartens, schools and health centers were constructed first.

The  designers’  approach  to  the  issue  of  Nowa  Huta  center  was,  however,  very 
serious. Tadeusz Ptaszycki, emphasized: “(...)  the designers,  the builders are aware of  the 
responsibility that rests on them in forming the socialist city center”44.The architects’ team 
worked on the detailed concept from 1951, although its general outline was known before45. 
The  representative  central  zone,  however,  was  provided  in  subsequent  stages  of  the  city 
realization. Regardless of the political motivation, we are dealing with a plan rooted in the 
European  tradition of urban planning, known for centuries, with  the center understood as 
a common space, the integrating place, which can be a source of identification constructing 
the urban identity. Nowa Huta used the historical urban concept as well as the ideas of the 
ideal cities with a clearly accentuated central zone46.

The  concept  of  Nowa  Huta’s  center  was  presented  to  the  public  during  an  open  air 
exhibition  in  195247.  Central  zone was  to  be  stretched  between  two  squares:  the Central 

it  is  pitty  a  same  square.  Instead,  on  one  side we  have  quite  a  common  block,  across  the  park 
and all  in all quite an undefined space. And in NH actually there is no such a square because the 
Central is somewhat dominated by tram terminus”, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php 
(1.07.2013).

43 Compare: H. Adamczewska, K. Wejchert, Sześć ratuszy, Architektura, 3‒4/1950.
44 T. Ptaszycki, op. cit., p. 74.
45 Compare: W. Komorowski, Architektura i urbanistyka Nowej Huty 1949‒1959, Rocznik Krakowski, 
t. LXXI, 2005, p. 189214.

46 Compare: Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką 
współczesną, Kraków 2012.

47 These exhibitions were  responsible  for promoting  the principles of  the unknown yet  the  socialist 
realism style and help in the creation of a new Polish architectural landscape.
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Square  and  the Town Hall Square. The monumental Central Square had a  shape close  to 
a  trapezoid.  It  was  planned  as  the  representative  place  and  communication  center  with 
a clear composition of the main arteries forming the basis for the layout of the whole city48. 
Moreover, the space was to create the compact urban interior bounded by the monumental 
residentialcommercial buildings. As the essential dominant a cultural object (depending on 
the concept either a theater or a cultural center) was planned realising neoclassical forms49. 
In the centre of the square a high spire was planned in order to introduce an optical climax. 
The square has never been completed. Particularly noticeable is the lack of the southern part 
of the square over the Vistula bank, the dominant important for the whole composition.

This is not the only deviation from the the concept of „ideal” center. On the main axis 
of  the  Central  Square  a  representative  avenue  ‒  Rose Avenue  was  planned,  which  was 
indeed carried out, but in a rudimentary form. The representative promenade, accented by 
two higher buildings, topped with a belveder form, was designed as a much longer street that 
would end with the large Town Hall Square. The square was planned as a rectangular space 
bounded by  the monumental  office buildings  ‒  symmetrical,  decorated with  neoclassicist 
details. The scale of the buildings and their form may be associated with the design of the 
eastern  side  of Marszałkowska  Street50.  In  the  central  part  of  the  square  the  Town  Hall 
inspired by the Renaissance forms was  intended referring both  to  the Italian and „Polish” 
tradition (especially Zamość, Sandomierz and Tarnów). A compact building with an attic was 
to receive a high tower, which would be a dominant of the city. During the socialist realism 
period many alternative versions of  the town hall were developed by T. Janowski51. None 
was built.

The main axis of the city and the monumental square devoid of greenery are not the only 
features of the ideal city of Nowa Huta which have remained in the planning stage. Many of 
the concepts were pretty sketchy, their character being “visionary” rather than realizational. 
It should be noted that in the period of socialist realism we are often dealing with both the 
unrealistic ideological vision and a more realistic one – the actual plan. Both types of vision 
were  strongly  intertwined. However,  it  is  difficult  to  designate  a  clear  boundary between 
politics, ideology, and architecture, building, urban space in the socialist realism period.

In one of such “visions” a reservoir was placed at the end of the main axis of the city 
(design  by  S.  Juchnowicz)  to which  led  the monumental  stairs  from  the Central  Square. 
The  reservoir  was  planned  as  a  part  of  a  bigger  recreational  area,  the  Southern  Park52. 
It  seems  that  the principal motivation  for  the development of  this plan was aesthetic, not 
ideological. The desire to close the main axis of the city center seems the most important one.

48 Squares, a major component of urban composition, are relatively well studied phenomenon. Compare: 
among others: T. Jastrząb, Place i rynki jako zagadnienia urbanistyczne, Poznań 2002.

49 A classical form was often chosen for this group of buildings.
50 This  refers  to  the competition organized at  the  turn of 1953‒1954 on  representative buildings on 
the eastern side of Marszałkowska Street in Warsaw.

51 For  some  theoretical  guidelines  can  be  regarded  those  set  by  H.  and  K. Wejchertów.  Compare: 
H. AdamczewskaWejchert, K. Wejchert, op. cit. Zwraca uwagę na ten fakt również W. Komorowski, 
Architektura i urbanistyka…, op. cit., p. 200.

52 Compare: S. Juchnowicz, op. cit., p. 205.
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Due to high costs and difficulties  in realization of  the investment  it  remained only the 
vision. On the other hand, it  is worth to remember that the planned reservoir appeared on 
the city maps for good, which perhaps contributed  to  leaving  the meadows, an extremely 
important natural space, unbuilt53.

The concept of Nowa Huta’s central zone assumed the dominance of the neoclassical and 
Renaissance forms, which became visible in the details, especially attics and the dominants 
responsible for creating a picturesque city silhouette. In accordance with the socialist realism 
a historicist “vision” was created , enriched with the socalled national elements. However, 
it  is worth to note that (at  least  in the official discourse),  the priority was not copying the 
Soviet model, but rather building a new consciousness, creating a ‘proper’ picture of the past. 
The choice of the stylistic conventions was more political than aesthetic54. The ideological 
aim was to find the right expressive form of the socialist city situated between the Wawel 
Castle,  the  symbolic  center  of  old Cracow  and  a  steel  plant,  the  center  of  the  „modern” 
socialist world. Ptaszycki stressed: “the contrast of the tasks and the difference of the artistic 
means of expression – the dominants” 55.

Due to the political, historical turmoil the central zone of Nowa Huta remained unfinished. 
In  the  reality  of  the  ‘Thaw’  it  represented  condemned  ideology  and  unwanted  historical 
architecture.

Nowadays,  in  the  place  of  the  representative  town  hall  square,  we  have  quite  an 
ambiguous space largely filled by the city park. Thanks to the greenery created instead of 
the monumental square Nowa Huta can be seen rather as the garden city than the flagship 
realisation of the socialist city of New People.

Full realization of the planned central zone, if at all possible, could lead to the creation 
of  a  visually more  attractive  area,  but  also  artificial,  intended  for  the  community  not  for 
the individual56. On the one hand architecture could  then become a  theatrical scenery and 
the buildings a background devoid of materiality. On the other hand, certainly there would 
appear a completely new architectural quality. However, would we then  deal with a living 
authentic  space  or  rather  artificial  monumental  scenography?  Certainly,  there  is  no  one 
answer here, especially that the perception of space is conditioned individually.

It  is  also worth  remembering  that  a  contemporary  nostalgia  for  the  unrealized  vision 
of  Nowa  Huta’s  center  has  multiple  sources.  It  incorporates  both  the  desire  to  improve 
the urban tissue and a certain aspiration to determine its identity.

53 Compare: E. Dubiel, S. Gawroński, K. Walasz, Przyrodnicze walory Nowej Huty, [in:] Nowa Huta, 
op. cit., p. 22.

54 This phenomenon can be noted in the case of reconstruction of destroyed urban centers, not only 
in  Warsaw,  but  also  the  socalled  Regained  Territories.  It  is  worth  recalling  that  the  national 
form became not  the  artistic  strategy,  but  the  political  one,  the  socalled  element  of  the  creative 
method.

55 T. Ptaszycki, op. cit., p. 74.
56 Compare: K. Nawratek, op. cit., ps. 16.
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6. Nowa Huta – a contemporary idea. The city’s life after life57

After 1989 Nowa Huta had  to  face  its  (post)  socialist  legacy as well as  the extremely 
difficult process of  transformation, deindustrialization which became a complex problem 
in a cultural, social, political and economic dimension. Today, it seems that Nowa Huta has 
been positively verified. This is proven by the fact of placing Nowa Huta’s urban layout in the 
register of monuments, numerous architectural competiotions in the district, media interest, 
local activism and cultural activity. It was also highly evaluated in the ranking of cities built 
after the year 1945 published in the “Financial Times” in 201058. Nowa Huta carries a huge 
potential which  resulted  from  the  universal  values  of  the  spatial  layout  and  architecture. 
European postSoviet  industrial cities built at  the same time in compraison to Nowa Huta 
seem to be large housing estates with blurred centers and not cities with clearly defined living 
spaces. Today, Nowa Huta  is  a  neutral  space,  the  implemented  ideology  explicitly  stated 
in the city layout is hardly perceived by today’s users of the urban space. Nowa Huta does 
not represent the Byzantinism of realisations59 in Moscow, ornamentation of OstravaPoruby 
or modernism of Dunaújváros, but it is surprisingly well organised, in many places it exceeds 
the socialist realism thus it is among the best implementations erected at the time in cruda 
radice.

6.1.  Nowa Huta. Strategies of oblivion

Nowa Huta as a product of  the socalled “errors and distortions”,  like all  the socialist 
realism, was damned and neglected after 195660. The myth of a “bad city” was grounded in 
the public consciousness by the “Poemat dla Dorosłych” by Adam Ważyk61. Since then, in the 
official discourse the space of (old) Nowa Huta had been identifed not only with the evil of 
the sta system, but also with the conservative “oldfashioned” architectural program. A very 
symptomatic event showing the negative attitude of the authorities to Nowa Huta was the very 
sudden dismissal of its principal designer, Tadeusz Ptaszycki in the 1960s. It is worth noting, 
that in fact, no one appreciated the artistic value of Nowa Huta at that time. The architects 
designing the socialist realism forms of the city greeted the return of modernism with relief. 
The manifestation  of  the  creative  freedom  became  the  socalled  ‘Swedish  block  of  flats’ 
designed by Marta and Janusz Ingarden after their visit to Sweden62. Most of the designers, 

57 Compare: W. Tomasik, Okolice socrealizmu. Prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009.
58 Compare: J. Cienski, Nowa Huta ‒ a socialist showpiece forged in a hard times, Financial Times, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e6d5d634c50f11dfb78500144feab49a.html#axzz208nTrmHg 
(25.09.2010).

59 Although it should be remembered that the Stalinist architecture in Russia lasted for a longer period 
of time and was subjected to some formal changes. Compare: J. Kocenkowa, Architektura stalinskoj 
epoki, Moskwa 2010.

60 The architects` debate when  the socialist  realism doctrine was condemned  took place  in  the year 
1956.

61 The  poet  has  created  a  moving  image  of  an  social  experiment  done  in  Nowa  Huta  with  the 
consequences of  this “social engineering”.

62 Compare: M. Miezian, op. cit.
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except  from  e.g.  Stanisław  Juchnowicz,  never  retured  to  designing  in Nowa Huta,  some 
participated  in  creating  the  modern  peripheries.  Many,  however,  changed  the  workplace 
and architectural environment63.

Do we really deal with a ‘bad city’? Once again, it should be emphasized that there are 
many difficulties in formulating clear conclusions and a great ambivalence of assessments. 
It is worth noting that after 1956 the quality of life in Nowa Huta improved. Blocks were 
plastered,  the  social  and  technical  infrastructure was  built  (more  schools,  kindergartens). 
Wellstocked  shops,  work  prospects,  social  facilities  and  own  flats  made  the  inhabitants 
like Nowa Huta. Moreover, new generations of people who treated the city as  their home 
grew up64.

Another phase of erasing Nowa Huta from the memory came with the era of transformation. 
After 1989 the discourse of loss and decline was predominant with reference to Nowa Huta 
and  socialist  cities  ingeneral.  It  stressed  the problem of oppression and  the  lack of  space 
to operate.  In particular,  the “wrong” political past of Nowa Huta was emphasized. After 
the fall of communism and censorship, in a free democratic country, new representations and 
myths appeared65. The negative  image of  the city symbolising  the evil communist system 
dominates, portraying Nowa Huta as  alienated and deprived of identity.

6.2.  Nowa Huta, the reactivated idea

After  the  periods  of  oblivion of Nowa Huta  during  the  ‘thaw’  and  the  transformation 
period,  a  time  of  rehabilitation  and  learning  about  its  heritage  came  in  the  21st century. 
In  the  long  run  it  is difficult  to  ignore  such a unique space  that has a huge potential, but 
certainly also numerous problems. The transformation exposed many shortcomings of this 
after all artificially created monofunctional citydistrict. It also contributed to the degradation 
of the areas in the economic (the problem of steel plant) as well as social (unemployment, 
depopulation,  poverty),  spatial  (progressive  degradation  of  the  urban  tissue)  and  cultural 
(loosening of social bonds,  the problem of determining the  identity of  the city) or natural 
dimension (environmental pollution)66. Today, however,  these problems are  in many areas 
resolved. The citizens` satisfaction from their living space has also improved. What is more, 
the  inhabitants  developed  local  pride which  resulted  largely  from  a  better  understanding 
of the city`s history and a greater awareness of its value.

The  first  interest  in  the  areas  of  (old)  Nowa  Huta  can  be  noted  in  the  1980s  when 
a  architectural  competition  concerning  the  central  zone  was  announced.  The  winning 
concept by Romuald Loegler proposed a housing estate and social facility closing the Central 

63  Interviewed with S. Juchnowicz, March 2013; Compare biographical notes L. Sibilia, Nowohucki 
design…, op. cit.

64 Compare: Moja Nowa Huta 1949‒2009. Wystawa jubileuszowa, curator L. Sibila, Kraków 2009.
65 Ł. Stanek, Symulacje w Nowej Hucie: drogi wyjścia z kryzysu reprezentacji pewnego miasta, Obieg, 
1/2006.

66  It is worth noting that in the year 1980  around the steel plant was created the protective zone, which 
was to minimize the contamination. Unfortunately, in the longer term, it contributed to the further 
degradation of these areas and deepened their isolation. Compare: S. Juchnowicz, op. cit. p. 215.
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Square  area. The  subsequent  implementation  of  the  Center  „E”  differs  from  the  original 
design67.

However,  the positive verification of  the urban tissue happened only after 2000 which 
resulted among others  in  the protection of Nowa Huta’s historical urban  tissue68. Cultural 
centers establised in Nowa Huta, especially The History of Nowa Huta Quarter (a branch of 
the Historical Museum of the City of Cracow) contributed to the increase of the knowledge 
about the city and its values among the inhabitants through the organization of exhibitions 
and publication of books.

Nowa Huta has also been noticed in a  wider urban context. It was recognized by the city 
authorites as the one of the most important areas for revitalization (second position after the 
Old Town). Nowa Huta’s potential has been noted and most  importantly,  after more  than 
half a century it was included in the development strategy for the whole city linking it with 
the region Cracow – East. The main aim became not only the revitalization of the old Nowa 
Huta, but the rehabilitation of the degraded postindustrial areas and their greater integration 
with the city69. It should be noted that the strategy was based largely on a study created in 
19961998 by prof. S. Juchnowicz, one of the designers of Nowa Huta, a tireless fighter for 
its rehabilitation70.

In 2012 an international competition concerning the concept of Nowa Huta’s development 
was organised (Nowa Huta of the Future). The priority became the development of the eastern 
part of Cracow, new investments and the revitalization of degraded postindustrial areas. The 
winning concept was created by Arca (an architectural studio from Gliwice) and envisaged 
the  creation  of  the  Science  and Technology  Park  together with  a  residential  district71.  In 
addition, two skyscrapers forming a gate to the eastern part of Cracow were proposed. This 
lively postindustrial space would be perfectly communicated with the center thanks to the 
creation of an integrated transport hub. The plan of the development of the eastern part of 
Cracow will have a positive effect on the stimulation of the historic “old” Nowa Huta. The 
number of  ideas of revitalization is still  increasing. A year earlier, a competition was also 
conducted for the development of the Central Square and Roses Avenue.

***

Nowa  Huta  should  be  seen  as  a  European  phenomenon.  Such  a  special  evaluation 
results  from the uniqueness of  its spatial  layout, architecture, history. Nowa Huta,  though 
unfinished,  became  a  comprehensive  city  to  live. On  the  one  hand  it  represents  socialist 

67 The housing estate was constructed in the years 1988‒1995. Compare: Postmodernizm jest prawie 
w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, Warszawa 2012, p. 41; B. Bałdys, 
O Nowej to Hucie są słowa, Architektura, 2‒3/1991.

68 Registration number A1132, 30.12.2004.
69 Professor Stanisław Juchnowicz received a very important distinction in 27.11.2013 as he became 
the Honoured Citizen of Cracow.

70 Compare: S. Juchnowicz, op. cit., p. 214.
71 The author was Michał Stangel with the team: Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, Rafał 
Schurma, Anna Karłowska, Anna Saucha i Maciej Wężykowski, www.arcastangel.pl (30.07.2013).
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realism, on  the other hand  it  is difficult  to evaluate and classify. We are dealing with  the 
architectural  harmony  of  the  peripheral  buildings,  wide  avenues  perfectly  fit  for  rallies 
and demonstrations, vast squares, the center with the dominants and wellorganised, green 
housing estates. The city can be read over and over again. However, the revision can be done 
only with the deep and not superficial knowledge of the city.

It seems that despite the remarkable number of the publications devoted to Nowa Huta, 
there  is a noticeable  lack of discourse about  the city as a phenomenon, accepting both  its 
advantages as well as disadvantages.

Nowa Huta is a historical heritage, a remarkable witness of history, an example of a good 
architecture and numerous bad decisions, e.g. those causing the environmental degradation 
or breakdown of social structures. One can only hope that wise spatial policy of the city will 
set  a  new positive  period  in Nowa Huta’s  history.  Systematic  learning  about Nowa Huta 
space, through a numerous educational campaigns and attempts at indicating a new direction 
for its development give us good hope for the future of Nowa Huta.

1. Wstęp1

Nowa Huta2 zajmuje ważne miejsce w historii urbanistyki europejskiej jako jedno z więk
szych miast  socjalistycznych  powstałych  na  początku  lat  50.  w  tzw.  Europie  Środkowo
Wschodniej3. Współcześnie zaś stała się zabytkiem pretendującym do miasta dziedzictwa 
światowego. Coraz liczniejsze publikacje o Nowej Hucie powstające na fali jej popularności 
skutkują  jednak nie  tylko wzrostem wiedzy o mieście,  jego  fenomenie,  ale  także nadpro
dukcją wizerunków, często przeciwstawnych – złe miasto, miasto krzyży, kościołów, zanie
dbane, opuszczone, ładne, brzydkie, modne, które dopuszczają się wielu redukcjonizmów4. 
Mamy faktycznie do czynienia z przestrzenią pełną paradoksów i złożonych, zapętlonych 

1  Niektóre treści publikacji zostały przez autorkę wykorzystane w okrojonej wersji w artykułach dru
kowanych na łamach Aury w 2013 r.

2  Nowa Huta,  projektowana  jako miasto  z własnym wyrazistym układem przestrzennym nie  zaist
niała nigdy jako samodzielny administracyjnie ośrodek. Zredukowano ją do roli dzielnicy ‒ sypialni 
dla pracowników kombinatu, słabo wtedy związanej z Krakowem w sensie funkcjonalnym i społe
cznym.

3  Termin  Europa  ŚrodkowoWschodnia  budzi  wiele  kontrowersji,  politycznie  uwikłane  pojęcie 
i złożone zagadnienie stanowi tylko rodzaj określenia geograficznej przynależności i nie jest przed
miotem badań tego krótkiego szkicu.

4  Nowa Huta współcześnie  odczytywana  jest  zarówno  jako  ładne,  zielone,  przyjemne miejsce,  ale 
też  jako  swoiste  kuriozum,  ciekawostka  turystyczna.  Pojawiają  się  jednak  równocześnie  opinie, 
że Nowa Huta to miasto brzydkie, skoszarowane.
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narracji5. Wydaje się, że miasto przytłoczone zostało przez kontekst pozaarchitektoniczny. 
Warto zaś przyjrzeć się przestrzeni zbudowanej, spróbować uporządkować idee, które wiąza
ły się z jej zaistnieniem, usytuować je w nieco szerszym kontekście, ale wciąż architektonicz
nym ‒ twórczości architektonicznej, rozwoju urbanistycznego ‒ wzbogaconym o komentarz 
związany z przestrzenią kulturową, rozumianą jako sfera wartości i znaczeń, uobecnionych 
w materialnej tkance miasta. W Nowej Hucie mamy z pewnością do czynienia z całościo
wym i totalnym myśleniem o projekcie, „wielką narracją architektoniczną” zmierzającą do 
arbitralnego porządkowania miejskiej przestrzeni (w kwestii ideologii porządkowania życia 
zbiorowości). Z drugiej strony to ostatni okres w dziejach powojennej Polski, gdy myślano 
w takim stopniu o urbanistyce, planowano silną infrastrukturę techniczną i społeczną, małą 
architekturę oraz zieleń. To także czas, gdy dbano o ważne dla miejskiego krajobrazu i jego 
emocjonalnego (pozytywnego) oddziaływania elementy krystalizujące i kierunkujące miej
ską przestrzeń6. Nowa Huta, czyli socrealizm po polsku? Jedyny wówczas możliwy model 
miasta? Może za wcześnie na stawianie jednoznacznych diagnoz, jednak relektura historii 
z pewnością się rozpoczęła.

Zaznaczyć też należy, że  wiele informacji dotyczących Nowej Huty pochodzi z lat 50., 
wspomnień, kronik, nie zaś materiałów stricte archiwalnych7. Wiele pytań pozostaje nadal 
bez odpowiedzi, wydaje się więc, że uzupełnienie kontekstów badawczych, które wspomóc 
mogą demontaż mitów stają się pierwszoplanową potrzebą. Temat nowohucki podejmowa
ny przez specjalistów różnych dyscyplin podlega ciągłym rekonfiguracjom, wciąż chyba jed
nak brakuje uporządkowanej wiedzy o mieście.

5  W swoim niezwykle ciekawym i wnikliwym artykule na temat reprezentacji Nowej Huty Ewa Ma
jewska pisze: „Z kolei skupiając się na apoteozie PRLowskich osiągnięć, tracimy z oczu niewąt
pliwe zmagania indywidualnych osób, a może nawet całej populacji skazanej na życie skoszarow
ane, „zwierzęce, krótkie i bez słońca”. Por. E. Majewska, Nowa Huta jako projekt utopijny. Szkic 
o wyobraźni politycznej,  [w:] Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, 
red. M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Kraków 2007, 195196. Znajomość zaś Nowej Huty 
wśród osób spoza Krakowa jest dość powierzchowna i ogranicza się w najlepszym razie do powiela
nia puszczonych w obieg mitów i ewentualnie znajomości miejsc „ikonicznych”. Dla mieszkańców 
Nowa  Huta  to  często  miejsce  mało  wyraziste.  Por. Zrozumieć Nową Hutę,  red. A.  Kurkiewicz, 
Kraków 2008. O wierunkach, reprezentacjach ciekawie pisze Ł. Stanek. Por. Ł. Stanek, Nowohuckie 
symulacje: polityka tożsamości i konsumpcji w przestrzeni Nowej Huty, [w:] Futuryzm miast prze-
mysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, red. M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Kraków 
2007, s. 292305.

6  Por. K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1983.
7  Zwraca również uwagę na ten fakt W. Komorowski. Por. W. Komorowski, Wartości kulturowe Nowe 

Huty. Urbanistyka i architektura, [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszone-
go, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008. Pomimo upływu czasu wydaje się, że ta luka badawcza 
nie została jeszcze uzupełniona. Ważniejsze współczesne pozycje bibliograficzne dotyczące nowo
huckiej architektury to (wybór): Nowa Huta-architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowa-
ne projekty, red. A. Biedrzycka, Kraków 2007; Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit.; L. Sibila, 
Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949‒1959, Kraków 2007; M. Miezian, 
Nowa Huta, socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004. Z pewnością niezwykłą 
rolę w dokumentacji dziejów Nowej Huty odgrywa zlokalizowane na  jej  terenie muzeum Dzieje 
Nowej Huty, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, http://mhk.pl/dzieje_nowej_huty.



322

2. Nowa Huta i idea miasta socjalistycznego8

Historia Nowej Huty nierozerwalnie wiąże się z nową jakością procesów urbanizacyj
nych,  które  zaczęły  rysować  się w  Europie  Środkowej  po  zakończeniu  II  wojny  świato
wej. Przyjęty wówczas ustrój wcisnął urbanistykę w upolitycznione i zinstytucjonalizowa
ne,  ramy  funkcjonowania. Egzemplifikacją  tego  zjawiska  stały  się miasta  socjalistyczne9. 
Te pierwsze przemysłowe miasta  „nowych  ludzi” ‒ pokazowe, najbardziej prestiżowe  to: 
Dymitrovgrad w Bułgarii, Eisenhuttenstadt w Niemczech, Dunaujvaros na Węgrzech, dziel
nicamiasto Ostrava – Poruba czy właśnie polska Nowa Huta10. Odgórnie planowane, cen
tralnie  sterowane,  związane  z  postulatami  szybkiej,  forsownej  industrializacji,  kluczowe 
elementy planów gospodarczych powstały na podstawie jednolitego planu urbanistycznego, 
odznaczały się ładem i porządkiem przestrzennym, a decydujący wpływ na ich kształt, czy 
to przestrzenny, czy społeczny miała ideologia socjalistyczna, a architektoniczny ‒ doktryna 
realizmu socjalistycznego ukształtowana w ZSRR w latach 30.11. Stanowiły, wzorem miast 
radzieckich, monofunkcyjne ośrodki integralnie łączące przemysł z miastem, pomyślanym 
jako monumentalne osiedle robotnicze. 

Nowe miasta,  tj.  Nowa Huta,  podporządkowywać musiały  się  doktrynalnym wytycz
nym podczas wcześniej spreparowanych Narad Architektów12. Podkreślić należy, że ani rok 
1949, ani lata następne, nie przyniosły odpowiedzi na czym socrealistyczna treść i narodowa 
forma mają dokładnie polegać, a podawane koncepcje i wzorce bywały sprzeczne13. Z pew
nością  jednak projektowanie urbanistyczne weszło w fazę zinstytucjonalizowaną  i podpo
rządkowaną pewnym określonym rygorom formalnym, przede wszystkim zasadzie symetrii 
i hierarchizacji przestrzennej. Każdy też większy projekt podlegał odtąd centralnym uzgod
nieniom.

8  Próbę wpisania Nowej Huty w szerszy kontekst urbanistyczny uczynił m.in. A. Lorek, Nowa Huta 
na tle miast socrealistycznych,  [w:] Nowa Huta – architektura…, op. cit.. wcześniej zaś w pracy 
doktorskiej napisanej na Wydziale Architektury PK; Bardzo szerokie tło dla Krakowa (oraz Nowej 
Huty)  rysuje w swoich publikacjach J. Purchla. Por. m.in. J. Purchla, Kraków w Europie Środka, 
Kraków 2000; pewną próbę komparatystycznego spojrzenia podjęła A. Sumorok, The socialist city 
– a homeless city? A contribution to the research on model implementations, Art. Iquiry, vol. XIII, 
Łódź 2011.

9  Powołano bowiem do życia wiele urzędów, organów zajmujących się sprawowaniem nadzoru nad 
realizacją planów, czuwaniem nad ich zgodnością z wymogami doktryny realizmu socjalistycznego 
oraz dyrektywami Planu 6letniego, w przypadku Polski.

10 Różnią się lokalizacją, układem przestrzennym, strukturą demograficzną, łączy je jednak podobna 
geneza powstania.

11 O doktrynie  i  stalinowskiej architekturze w ZSRR pisze min. V. Paperny, Architecture in the age 
of Stalin. Culture Two, Cambridge University Press, 2002.

12 Ta  polska,  na  której  doszło  do  wprowadzenia  zasad  realizmu  socjalistycznego  miała  miejsce  
w czerwcu 1949 r. Por. O polską architekturę socrealistyczną, Materiały z krajowej partyjnej narady 
architektów z dnia 20–21.VI.1949 w Warszawie, Warszawa 1950.

13 Por. W. Baraniewski, Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, Rocznik 
Historii Sztuki, t. 22, 1996, s. 238.
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Teoretyczne podstawy miasta socjalistycznego odwoływały się do koncepcji miast ideal
nych mających służyć budowie szczęśliwego, w tym przypadku bezklasowego, socjalistycz
nego  społeczeństwa.  Istotnym  ich komponentem  stawała  się  odpowiednio  zorganizowana 
przestrzeń,  która  była  jednym  z  kluczowych  pojęć  doktryny  realizmu  socjalistycznego14. 
Przestrzeń podporządkowana ideologii, jak i szeregom administracyjnych wskazań, pomóc 
miała w przekształceniach nie tylko struktury miejskiej, ale także sfery społecznej, demogra
ficznej, socjologicznej miasta. Postulowano by zajmowała się organizacją zarówno miejsca 
do życia, jak i samego życia Nowego Człowieka, kreacją Ładu w miejsce Chaosu. Dążono do 
stworzenia jednego modelu społecznej koegzystencji bazującego na zintegrowanej, homoge
nicznej, młodej (przyszłościowej i nieobciążonej bagażem wspomnień czy spuścizną tradycji 
kulturowej) ludności robotniczej w myśl marksistowskiej dialektyki wyrównywania różnic 
między miastem i wsią. Cel ten osiągnięty miał zostać m.in. dzięki umiejętnemu ukierunko
waniu i zhierarchizowaniu miejskiej przestrzeni, powrotowi do tradycyjnego sposobu my
ślenia o miejskiej tkance, do ulicy, placu, dominanty, centrum nabierających semantycznych 
wartości15. Należy mieć  świadomość  pewnej  nieautentyczności  haseł,  bowiem  ta  „nowa” 
urbanistyka, podobnie jak i cały socrealizm, odwoływała się do istniejących, sprawdzonych 
teorii, co ważne zarówno dawnych, jak i nowszych, chociażby częściowo modernistycznych 
(oficjalnie potępionych), tj. osiedle społeczne, jednostka sąsiedzka. Przestrzeń idealna, po
stulowana socjalistycznego miasta to z pewnością przestrzeń monumentalna, przytłaczająca, 
przekraczająca skalę zastanego kontekstu, burząca, odpowiedzialna za dekompozycję ukła
du  zastanego,  przestrzeń  dla  zbiorowości  nie  dla  jednostki.  Z  drugiej  zaś  strony, w myśl 
doktryny, przestrzeń dla człowieka, „humanistyczna”.

Propagandowa  wizja  polskiego  miasta  „nowych  ludzi”  zaistniała  w  znacznej  mierze 
dzięki literaturze16, obejmowała wspaniały ośrodek marzeń z szerokimi arteriami oraz roz
ległymi placami służącymi nie tylko komunikacji, co rytualnym widowiskom państwa ko
munistycznego: wiecom i manifestacjom. Prezentowana była szerokiej publiczności  także 
w postaci szkiców, rysunków, które miały za zadnie m.in. oswoić z nowym stylem i nową 

14 Doktrynę  realizmu  socjalistycznego  na  gruncie  sztuk  plastycznych  i  architektury  przedstawia 
chyba najpełniej W. Włodarczyk. Por. W. Włodarczyk, Socrealizm, sztuka polska 1949‒1954, Pa
ryż  1986.  Jedno  z  pierwszych  zaś  opracowań  architektonicznych  przedstawił  K.  Stefański.  Por. 
K. Stefański, Architektura polska 1949–1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1982, t. 27,  
s. 13108.

15 Badania nad urbanistyką socjalistyczną, a może szerzej problematyką miasta socjalistycznego mają 
długą bogatą literaturę. O mieście socjalistycznym piszą m.in.: A. Stenning, Placing (post)Socialism, 
[in:] European Urban and Regional Studies, 7 (2), 99118; City after socialism: urban and regional 
change and conflict in post-socialist societies, ed. G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi, Cambridge 
1996; M. Czepczyński, Przestrzenie miast postsocjalistycznych: studia społecznych przemian prze-
strzeni zurbanizowanej, Gdańsk 2006; B. Jałowiecki, S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspek-
tywie socjologicznej, Warszawa 2002.

16 Wystarczy  wspomnieć  wiersz W.  Szymborskiej,  Na powitanie budowy socjalistycznego miasta. 
Co ciekawe właśnie  taki upraszczający obraz miasta  rozpięty został w znacznej części pomiędzy 
dwoma,  dość  programowymi  utworami,  tym  wymienionym  wyżej  afirmacyjnym  i  krytycznym, 
kończącym socrealizm, Poematem dla dorosłych, Adama Ważyka.
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władzą17. W praktyce  jednak  często mamy do  czynienia  z  układami  znacząco odmienny
mi  od  tych  „idealnych”,  doktrynalnych18.  Socrealizm?  Kolonializm?  Polska  interpretacja 
socrealizmu?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nowa Huta z pewnością stanowi mia
sto  socjalistyczne,  propagandowe,  jednak bliższa  analiza  jej  tkanki  uruchamia wiele wąt
pliwości, konfrontuje z wieloma paradoksami. Te najbardziej oczywiste wiążą się ze zde
rzeniem przestrzeni narzuconej, politycznej i tej rzeczywistej, zaistniałej, w pewien sposób 
zindywidualizowanej19. Następnie zaś inaczej interpretowanej przez decydentów, jak jej pro
jektantów i samych użytkowników. Z jednej strony pojawi się (propagandowa, ale nie tylko) 
chęć budowy nowego miasta, tradycyjnie zdefiniowanego w sensie przestrzennym, odwołu
jącego się do historycznych rozwiązań (w przypadku socrealizmu narodowa forma i bardziej 
lub mniej zakamuflowane odniesienia do tradycji przedwojennej urbanistyki). Z drugiej zaś 
miasta sztucznego w sensie przestrzennym, społecznym, kulturowym, tworzonego na pod
stawie narzuconej ideologii przekraczającej rzeczywistość. Doktrynalny socrealizm w No
wej Hucie  łączy się nie z  tyle z samą architekturą czy urbanistyką, ale przede wszystkim 
z upolitycznionym mechanizmem wytwarzania przestrzeni, centralnym planowaniem skut
kującym brakiem rozwojowej ciągłości. Niewątpliwe to właśnie nowy ustrój, jego metody, 
decyzje  polityczne  i  prawne  prowadzące  do  „swobodnej”  gospodarki  terenami miały  dla 
kształtowania przestrzeni Nowej Huty znaczenie rewolucyjne, nie zaś same, dobrze znane 
wytyczne formalne. Przyznać jednak należy, że w efekcie tego „politycznego” projektowania 
wyłania się spójna, dobra koncepcja przestrzenna, zwłaszcza ta mieszkaniowa, podporząd
kowana ludzkiej skali.

3. Nowa Stara Huta – idea zaistniała

Nowa Huta zlokalizowana została,  inaczej niż pozostałe  środkowoeuropejskie ośrodki 
przemysłowe, w bliskim sąsiedztwie dużej metropolii, Krakowa. Wybór  tego miejsca po
dyktowany był złożonymi przesłankami politycznymi. Dodać można, że budowę kombina

17 Doskonałym i najbardziej znanym przykładem tego typu zabiegów propagandowych stał się album 
Bolesława Bieruta Sześcioletni Plan Odbudowy Warszawy. Realizm socjalistyczny w architekturze 
w najczystszej, dogmatycznej postaci objawił się bowiem w planach i projektach. Krótki czas trwa
nia doktryny, polityczne zawirowania początku  lat 50.,  jak  i  same fluktuacje  stylu  spowodowały, 
że wiele obiektów w całej Polsce nie powstało na podstawie swojego pierwotnego, socrealistycznego 
projektu. Od wielu pomysłów, planów przeznaczonych do realizacji odstąpiono na dobre, inne zrea
lizowano w odmiennej formie architektonicznej.

18 Zaznaczyć można, że nieprzystawanie teorii do praktyki projektowej stanowiło cechę immanentną 
tego specyficznego okresu. Przyczyn tego stanu rzeczy było bardzo wiele. Pęknięcie między teorią 
a praktyką zarysowuje się już w sferze ideologicznej, bo przecież, jak zwraca uwagę Włodarczyk, 
ideały socjalistyczne znajdowały się poza Polską. Zjawisko to stało się jednak szczególnie czytelne 
w warstwie pragmatycznej, budowlanej. Proces wznoszenia budynku z trudem bowiem nagina się 
do „czystej” ideologii. Por. W. Włodarczyk, op. cit.

19 P. Winskowski, Architektura polska lat 50. – idee zbiorowe i indywidualne, [w:] Futuryzm miast…, 
op. cit.
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tu metalurgicznego uwzględniał  już Plan 3letni,  jednak nie przesądzono wówczas o  jego 
umiejscowieniu20. W lutym 1949 roku podjęto ostateczną decyzję w kwestii budowy huty 
w sąsiedztwie Krakowa, co pociągnęło za sobą kolejną, związaną z realizacją w tym miej
scu struktur miejskich, zaplecza pracowniczego. Sama geneza planu nowego miasta nie jest 
do  końca  zbadana21. O  ile  huta  stanowiła w  znacznym  stopniu  import  gotowych  rozwią
zań opracowanych przez moskiewski „Gipromez”22, o tyle miasto tworzone miało być już 
w zasadzie samodzielnie.

Do budowy miasta Nowa Huta przystąpiono w początkach roku 1949 roku przed oficjal
nym wprowadzeniem zasad realizmu socjalistycznego (czerwiec 1949) w celu zapewnienia 
choć minimalnej  liczby mieszkań  dla  budowniczych  kombinatu23.  Jako  pierwsze  powsta
ły zespoły zlokalizowane peryferyjnie w stosunku do  terenu bardzo szkicowo zakreślone
go miasta.

Głównym projektantem Nowej Huty został Tadeusz Ptaszycki. O wyborze tego architek
ta zadecydowało przede wszystkim  jego doświadczenie projektowe  i organizacyjne. Wła
dze zdawały sobie bowiem doskonale sprawę ze skali trudności związanej z budową miasta 
dla 100 000 mieszkańców. Ptaszycki, człowiek charyzmatyczny, jak wspominają po latach 
współpracownicy, cieszący się znacznym autorytetem, doskonały organizator potrafiący pra
cować w ekstremalnych warunkach (a do takich należy zaliczyć nowohucką improwizację 
projektową) sprawdził się już podczas przygotowań do Wystawy Ziem Odzyskanych i pierw
szego etapu odbudowy Wrocławia24. Podkreśla się często, że Nowa Huta swą wyjątkowość 
zawdzięcza właśnie jemu, pragmatykowi potrafiącemu rozmawiać z władzami, jednocześnie 

20 Budowa  kombinatu  na  co wskazują  badacze  tematu,  od  początku  była  zjawiskiem  politycznym. 
Wielokrotnie wskazywano na skomplikowaną genezę powstania huty, na przesłanki ekonomiczne, 
ideologiczne, propagandowe. Por. J. Purchla, Miasto niepokorne, znaczenie lat 1946‒1956 dla roz-
woju Krakowa, [w:] Kraków‒Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana M. Małeckie-
go w 70 rocznicę urodzin, Kraków 1996, idem, Nowa Huta jako problem badawczy, [w:] Narodziny 
Nowej Huty. Materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku, red. J. Małecki, Kraków 1999.

21 Z  pewnością  plan  zasadniczy  został  narzucony  przez  decydentów,  szczegóły  jednak  przybierają 
dość niejasny, anegdotyczny charakter i wydaje się, że geneza planu miasta wymaga pogłębionych 
studiów.

22 Por. J. Duda, H. Kazimierski, S. Pochwała, Dziedzictwo przemysłowe kombinatu metalurgicznego 
w Nowej Hucie. Wstępne rozpoznanie na przykładzie walcowni zgniatacz,  [w:] Nowa Huta prze-
szłość…, op. cit., s. 144.

23 Złe warunki  bytowe  panujące  na  budowie  pierwszego miasta  socjalistycznego,  „pomnika  socjal
izmu”, przeszły już do legendy. Brygady młodych ludzi pochodzących najczęściej ze wsi, tzw. Ju
naków, mieszkały w namiotach i prowizorycznych barakach. Przejmujący obraz społecznych prob
lemów mających miejsce w „idealnym” mieście socjalistycznym stworzony został w 1955 r. przez 
Adama Ważyka w Poemacie dla dorosłych. Pamiętać jednak też należy, że Poemat ma genezę poli
tyczną i powstał w przedodwilżowym klimacie. Por. A. Ważyk, Poemat dla dorosłych i inne wiersze, 
Warszawa 1956. Analogiczna, zła sytuacja społeczna i bytowa ludności była w Dymitrovgradzie czy 
Dunaujvarosie. Por. P. Germuska, Between Theory and Practice: Planning socialist cities in Hunga-
ry, [w:] Urban Machinery: inside Modern European Cities, ed., M. Hard, T. Misa, MIT, 2008.

24 Tadeuszowi  Ptaszyckiemu  poświęcony  został  jeden  z  reportaży  nowohuckich  Katarzyny  Koby
larczyk (Inżynier Nowa Huta). Por. K. Kobylarczyk, Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie, 
Kraków 2009.
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konsekwentnie realizującemu swój punkt widzenia25. Pozostali członkowie zespołu „werbo
wani” byli przez Ptaszyckiego bardzo szybko, „na gorąco”. Stanisław Juchnowicz wspomi
na: „Ptaszycki kiedyś w Warszawie spytał się „interesuje was budowa miasta?” Nie zasta
nawiałem się długo. Przeniesiono mnie służbowo do Krakowa. Wtedy zaczęła się cała moja 
przygoda z Hutą. Niesamowita była świadomość możliwości budowy miasta, czy potrafi? 
Okazało się jednak, że wszyscy byli w takiej sytuacji”26.

Projektanci nowego miasta wywodzili  się z  różnych miast  i  środowisk architektonicz
nych. Zatrudnieni zostali w Miastoprojekcie, który współtworzyło wiele pracowni27. Sama 
zaś jednostka podlegała w trakcie pracy nad miastem przekształceniom, zmieniała też siedzi
bę, by finalnie osiąść w nowowzniesionym wówczas gmachu. Stanisław Juchnowicz wspo
mina doskonałą organizację pracy projektowej, nad którą czuwał Tadeusz Ptaszycki. Aby 
zapanować nad wszechogarniającym chaosem zadania zostały precyzyjnie rozdzielone, jedni 
zajmowali się urbanistyka inni uzgodnieniami sieci, architekturą, zielenią, wnętrzami. Dodać 
można jednak, że wstępne prace projektowe odbywały się jeszcze w Warszawie w dość spar
tańskich,  trudnych warunkach. Zresztą część architektów zatrudniona była właśnie w biu
rach centralnych, stołecznych, np. zorowskich i wspomagała krakowski Miastoprojekt. Mło
dzi, niespełna 30letni projektanci wiedzieli, że otrzymali niebywałe w XX wieku zadanie 
zaprojektowania i wzniesienia miasta od podstaw28. I nie chodziło tu raczej o politykę. Moty
wacją było powołanie do życia miasta realnego. Architekci Ci nie zajmowali bezpośredniego 
stanowiska w dyskursie politycznym, ideologicznym, nie kreowali utopii czy wyobrażenia 
(przynajmniej nie w sposób świadomy i celowy, a raczej przez współuczestnictwo w pew
nym procesie). Pragnęli, jak każdy chyba architekt, by ich miasto BYŁO, raczej drugorzęd
nie traktując wytyczne doktryny. Z drugiej strony gdyby nie narzucone zasady, z pewnością 
powstałoby miasto odmienne w formie, nowoczesne, modernistyczne. Czy przez to lepsze? 
Bardziej autentyczne? Z pewnością odmienne.

Cały  proces  inwestycyjny  i  projektowy,  zwłaszcza  w  tym  pierwszym  okresie  do 
roku 1953, był pośpieszny, nieustabilizowany29. Koncepcja ulegała zaś nieustannym prze
kształceniom, m.in. w związku z korektami wewnątrz  samej doktryny30,  jej krzepnięciem 

25 Rozmowa z R. Karłowiczem, maj 2005 i S. Juchnowiczem, marzec 2012.
26 Z rozmowy ze Stanisławem Juchnowiczem, marzec 2012.
27 Por. W. Komorowski, op. cit., s.101.
28 O  samej organizacji Miastoprojektu  i  twórcach Nowej Huty pisze m.in. L. Sibila. Por. L. Sibila, 

Nowa Huta – architektura i twórcy „miasta idealnego”, [w:] Nowa Huta – architektura i twórcy…, 
op. cit., s. 4447.

29 Zwraca na to uwagę m.in. S. Juchnowicz. Por. S. Juchnowicz, Nowa Huta – z doświadczeń warszta-
tu projektowego, [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja…, op. cit., s. 26.

30 Warto  zaznaczyć,  że  socrealizm  obejmował  w  Polsce  stosunkowo  krótki  czas,  lata  1949‒1956. 
Pierwszy podział tego okresu, nadal aktualny, zaproponował W. Włodarczyk. Por. W. Włodarczyk, 
op. cit. 1949 – wprowadzenie zasad realizmu socjalistycznego we wszystkich dyscyplinach artystyc
znych; dla architektury to czerwiec 1949. 1950‒1953 – socrealizm klasyczny; powstawało wówczas 
najwięcej planów, szkiców, wystaw „oswajających” socrealizm, a także najwięcej propagandowych, 
wzorcowych, prestiżowych realizacji tj. warszawski MDM. 1954‒1956 ‒ stopniowy rozkład dok
tryny, limitacje budżetowe w budownictwie, większy pragmatyzm budowlany i finalne potępienie. 
Z drugiej jednak strony periodyzacja ta wymaga współcześnie pewnego uściślenia.
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czy też tarciami wewnątrz partii mającymi wpływ na finansowanie budownictwa, w konse
kwencji zaś na zmiany normatywów budowlanych, m.in. intensyfikację i zwiększanie gęsto
ści zabudowy.

Mimo problemów projektowych, zawirowań politycznych, podstawowy szkielet miejski 
powstał w latach 1949‒1956 wiążąc się nierozerwalnie z doktryną realizmu socjalistyczne
go. Najczęściej określa się koncepcję przestrzenną Nowej Huty jako nawiązującą do ukła
dów barokowych, największe skojarzenie budzi chyba Petersburg. Podstawę urbanistyczną 
miasta stanowi bowiem rozległy plac, z którego promieniście wychodzi pięć, szerokich alei. 
Po raz pierwszy w powojennej Polsce zanegowano tak radykalnie funkcjonalistyczną kon
cepcję przestrzenną, powracając do układu miasta XIXwiecznego ‒ placu, ulicy, symetrii. 
Dodać należy, że nie bez oporu „młodych”. Stanisław Juchnowicz twierdzi (współcześnie), 
że długo nie doceniał tych wartości, a po 1956 r. bardzo szybko i chętnie (podobnie zresztą 
jak i pozostali nowohuccy projektanci) powrócił do projektowania modernistycznego. Układ 
miasta zdeterminowany został także usytuowaniem na skarpie wiślanej31. W efekcie mamy 
do czynienia z planem odmiennym nieco od realizowanych w tym czasie w Europie Środ
kowej, m.in. ze względu na przejrzystość uzyskaną paradoksalnie poprzez odejście od kon
cepcji radykalnie zgeometryzowanej z szachownicą ulic i kwadratowym lub prostokątnym 
placem, a odznaczającym się większą malowniczością kwartałów czy swobodą w prowadze
niu sieci ulicznej.

Najważniejsze dla całości założenia stały się trzy ulice: aleja Róż, wyraźnie wyodrębnio
na w układzie poprzez osiowe usytuowanie, częściowo deptak; dzisiejsza aleja Solidarności 
biegnąca w stronę huty, najważniejszej dominanty plastycznej miasta oraz aleja Jana Pawła 
II stanowiąca poziomą podstawę dla całości.

Trójkątne przestrzenie utworzone przez ulicepromienie wypełnione zostały przez kwar
tały zabudowy blokowej i dodatkowo podzielone poprzecznie ulicami na mniejsze zespoły 
osiedlowe. Każdy z tych ściśle wyodrębnionych sektorów otrzymał nazwy od A do D, a ich 
podzespoły A1, A2 itd.

Punktem kulminacyjnym układu jest strefa centralna, postulowany ośrodek życia poli
tycznego, w którym położone miały być najważniejsze rangą placówki polityczne, admini
stracyjne (Ratusz) i kulturalne (Dom Kultury ewentualnie Teatr)32. Ostatecznie plac Central
ny wypełniony został okazałymi, pięciokondygnacyjnymi domami mieszkalnohandlowymi 
zaprojektowanymi przez Janusza Ingardena w 1953 roku. Obiekty o starannie opracowanych 
elewacjach,  opartych  na  trójdzielnej  kompozycji  elewacji,  otrzymały w  partii wieńczącej 
wydatną attykę, zaś w strefie przyziemia podcienia mieszczące lokale usługowe o ciekawie 
rozwiązanych wnętrzach33.

Znaczące  interwencje  w  przestrzeni  (starej)  nowohuckiej  zakończyły  się  wraz  z  ro
kiem 195634. Do czasu jednak odwilży i odwrotu od socrealizmu w zasadzie udało się zreali

31 Por. S. Juchnowicz, op. cit., s. 28.
32 Por. T. Ptaszycki, Nowa Huta, Architektura, nr 3, 1953.
33 Wnętrza nowohuckie wykazujące pokrewieństwo z ŁADowską tradycją stanowią odrębny temat. 
Por. L. Sibila, Nowohucki design…, op. cit.

34 Za ważniejsze, często opisywane realizacje na tym obszarze po 1956 roku należy uznać m.in.: blok 
szwedzki arch. J. i M. Ingardenów czy też kościół Arka Pana, arch. W. Pietrzak.
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zować  zasadniczy układ urbanistyczny miasta. Nie powstała w całości jedynie (aż?) część 
reprezentacyjna,  centralna. Ta wzniesiona w  okresie  realizmu  socjalistycznego  część No
wej Huty spełniła wiele z obowiązujących wówczas zasad dotyczących kształtowania tkan
ki miejskiej. Mamy obrzeżną zabudowę ulic, szerokie aleje, place, choć nieukończone,  to 
silnie akcentowane centrum. Nową Hutę, jej układ, określić możemy jako typowo miejski 
o przestrzeni zdefiniowanej w  tradycyjny sposób  i wypełnionej budynkami o historyzują
cej formie35. Miasto uniknęło nadmiernej monumentalności, wystawności, przeskalowania 
(może poza strefą centrum), tyrmandowskiej „ciastkowości” ornamentacyjnej. Z pewnością 
jednak mamy tu do czynienia z pewną maską, barierą odgradzającą nas od współczesności.

W  przypadku  Nowej  Huty  najwięcej  stylistycznych  odniesień  zaczerpniętych  zostało 
z renesansu. Detale zgodnie jednak z postulatami doktryny, zostały „przepracowane”, synte
tycznie potraktowane, często ze względów pragmatycznych, oszczędnościowych. Ozdabiają 
przede wszystkim  reprezentacyjne  budynki  użyteczności  publicznej,  rzadziej mieszkanio
we. Najczęściej  jednak  socrealistyczna  narodowość  sprowadza  się  do  zastosowania  „pol
skiej” attyki.

4. Nowa Huta i idea mieszkaniowa

Podstawę kompozycyjną miasta Nowa Huta tworzą wyodrębnione, autonomiczne, jed
nostki przestrzenne ‒ osiedla mieszkaniowe, powiązane poprzez osie komunikacyjne i wi
dokowe,  realizowane  kompleksowo wraz  z  infrastrukturą  społeczną  i  handlową,  zielenią 
i małą architekturą przeznaczone dla 5‒6 tysięcy mieszkańców. Kompleksowe podejście do 
projektowania  i zaspokajania potrzeb człowieka wykazuje żywotność koncepcji przedwo
jennych ‒ szkoły żoliborskiej36, osiedla społecznego czy też rozszerzając kontekst, jednost
ki sąsiedzkiej37. Osiedla nowohuckie  trudno  traktować  jednak  jako przedłużenie  idei mię
dzywojennej w  sposób  zupełnie  jednoznaczny,  bez  żadnych  zastrzeżeń.  Program  założeń 
żoliborskich, choć wydać się może „autorytarny”, nie był narzucany, stanowił alternatywę 
i podlegał jednak (pewnym) konsultacjom społecznym38. Nowohuckie bloki, przeważnie sy
tuowane obrzeżnie, tworzyły czytelne kwartały zabudowy z zielonymi podwórkami (dzie
dzińcami)  i  własną  komunikacją  pieszą  oraz  kołową.  Przestronne  wnętrza  urbanistyczne 
unikają  (zbytniego) schematyzmu,  radykalnej geometryzacji, poprzez różnego rodzaju za
biegi „zmiękczania”, m.in. poprowadzone po łuku wewnętrzne ulice39. Skończoność układu, 

35 Choć niektórzy badacze wskazują na sztuczność socrealistycznej tkanki miejskiej, sugerują, że mamy 
do czynienia z iluzją miejskości czy historyczności. Socrealistyczne gry z przeszłością stanowią jed
nak odrębny temat. Por. K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, próby demistyfikacji, Kraków 2005.

36 Szczególną uwagę zwracał na ten fakt Ryszard Karłowicz w rozmowie z autorką w 2005 r.
37 O pewnym szczególnym rysie podobieństwa jednostek nowohuckich do sąsiedzkich pisał Stanisław 
Juchnowicz. Por. S. Juchnowicz…, op. cit., s. 182.

38 Barbara Brukalska  pisała,  że  „wytyczna  totalizmów  zawiera  postulat w myśl,  którego,  życie  tak 
samo publiczne, jak i osobiste mieszkańców ma być przez specjalny aparat wychowawczy kierowa
ne i nadzorowane w ramach ideologii obowiązującej doktryny”. Por. B. Brukalska, Zasady społecz-
nego projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa 1948, s. 22.

39 Zwraca na to uwagę Stanisław Juchnowicz, rozmowa marzec 2012.



329

logiczne kierunkowanie przestrzeni, w niewymuszony sposób definiowalny początek, koniec 
powodowały także łatwość poruszania się i przebywania w nich. Mamy przestrzeń bazującą 
na uniwersalnym kodzie urbanistycznym, wykorzystującą ludzkie tendencje do formy silnej, 
spoistej40.  Formy  jednoznacznie  interpretowanej,  przez  co  bardziej  komfortowej  i  dającej 
poczucie  większego  bezpieczeństwa.  Do  pozytywnego  odbioru  zespołów  przyczynia  się 
również nieprzeskalowana architektura o wyważonych proporcjach, wzbogacona o detal, or
nament, choć może syntetyczny, powtarzalny, nie nazbyt wyszukany to wprowadzający po
działy, wspomagający wrażenie kameralnego, intymnego schronienia, przestrzeni do życia, 
nie tylko zaś mieszkania. Dodać można, że sama forma architektoniczna w niektórych mode
lowych miastach tego czasu została ukształtowana w sposób bardziej dekoracyjny, za przy
kład posłużyć może czeska OstravaPoruba41. Koncepcje przestrzenne zespołów mieszkanio
wych odznaczały się jednak często większą monotonią, powtarzalnością układów.

Osiedla nowohuckie  reprezentują  „zorowską  szkołę  architektoniczną”42,  ale o bardziej 
zindywidualizowanym wyrazie43. Mimo  stylistycznej  (4‒5  kondygnacyjny  blok,  elewacja 
oparta na trójdzielnym schemacie kompozycyjnym) i technologicznej uniformizacji (np. sto
larka  okienna)  nie  stanowią  jednorodnej,  pozbawionej  własnej  tożsamości  i  wyrazistości 
tkanki,  co  często  im  się  zarzuca. Uwolnione  też  zostały  (niemal) od obiektów  typowych. 
Dodać również należy, że projektowane były przez różnych urbanistów (poza projektantem 
całości przez Stanisława Juchnowicza, Bolesława Skrzybalskiego, Tadeusza Rembiesę, braci 
Uniejewskich) i wielu architektów, którzy nadali pewien rys odrębny każdemu z zespołów, 
każdej  z  kolonii,    jednak w  ramach nadrzędnej,  spajającej  całość koncepcji  przestrzennej 
opracowanej przez Tadeusza Ptaszyckiego.

40 Por. J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973. Na istnienie języka wzorców 
zwraca zaś uwagę m.in. Ch. Alaxander, Język wzorców, miasta-budynki-konstrukcja, Gdańsk 2008.

41 Por. M. Strakos, Nova Ostrava a jeji satelity. Kapitoly z dejin architektury 30.‒50. let 20. stoletni, 
Ostrava 2010.

42 ZOR podlegał nadzorowi Ministerstwa Odbudowy, a następnie Ministerstwa Budowy Miast i Osied
li. W okresie 1948‒1956 przechodził wiele zmian organizacyjnych. Ewoluowała również sama naz
wa  ‒ DBOR, CZBOR. Dlatego  termin  budownictwo ZOR  nie  jest  do  końca  precyzyjny,  jednak 
doskonale charakteryzuje zjawisko. Por. J. Goryński, 15 lat budownictwa ZOR, Miasto, nr 1, 1963; 
J. Dangel, T. Przeciszewski, T. Żarski, Budownictwo mieszkaniowe w latach 1950‒1955, Warsza
wa 1958.

43 Większość wznoszonych w  tych  latach  (1949‒1956) w Polsce  osiedli mieszkaniowych  reprezen
towało dość typową, konserwatywną, utylitarną możliwie tanią architekturę pozbawioną nadmiernej 
(drogiej) ornamentacji. Tworzona była w ramach scentralizowanego Zakładu Osiedli Robotniczych – 
ZOR. Osiedla ZOR stanowią jednorodną stylistycznie, rozpoznawalną na terenie całego kraju grupę. 
Poczynić należy w tym miejscu kilka uwag. Wiele rygorystycznych norm, wytycznych, standardów 
oraz  drastyczne  ograniczenia  finansowe  zawężały  możliwości  kompozycyjne  do  kilku  układów 
i typów obiektów. Unifikację architektoniczną „krainy ZOR” pogłębiał fakt korzystania z katalogu 
projektów  typowych. Należałoby  jednak zaznaczyć, że osiedla stricte  zorowskie – projektowane, 
realizowane, finansowane przez ZOR powstawały do 1950 roku, następnie bowiem opracowywane 
były często w Miastoprojekatch, jednak według wytycznych i standardów ZOR. Architektura tych 
pierwszych zespołów odznacza się drobniejszą skalą, skromniejszymi formami. Por. M. Czerwiński, 
Kartki z różnych miast. Podróż po krainie ZOR, Warszawa 1957, s. 59.
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Różnorodność zespołów nowohuckich warunkowana była ich odmienną lokalizacją (pe
ryferyjna czy  też centralna) czy  też kształtami działek (nieregularne, zbliżone do kwadra
tu czy do formy trójkąta). Wpływ na wyraźne różnice w ukształtowaniu tkanki mieszkanio
wej wywarł także odmienny okres jej realizacji przypadający na kolejne fazy socrealizmu. 
Z  czasem  bowiem  „usztywniono” wytyczne  socrealizmu,  wprowadzono  bardziej  rygory
styczne standardy i normatywy dotyczące wielkości przestrzeni wewnątrzblokowych, inten
sywności zabudowy, zaludnienia (z 200 do 700 osób na hektar przy osiedlach obrzeżnych)44. 
Najwięcej  ciężaru widać w  zespołach  najpóźniejszych  i  jednocześnie  najbardziej  central
nych, Centra A (d. A31), B (d. B31), C (d. C31) stanowiących kompozycyjnie (i ideowo) 
przedłużenie zabudowy głównego miejskiego placu – placu Centralnego45.

W okresie realizmu socjalistycznego w latach 1949–1956 wzniesiono trzy zespoły osie
dlowe „A”, „B”, „C” (z czterech planowanych, gdyż zespół „D” ukończony został później), 
które wypełniły nowohucki układ urbanistyczny oparty na układzie promienistym46. Zespoły 
podzielone zostały na mniejsze jednostki ‒ osiedla, te zaś na kolonie47. Jako pierwsze wznie
siono osiedla obrzeżne (A0 ‒ Na Skarpie, A1 Południe ‒ Wandy, A1 Północ – Willowe). 
Ze względu na brak rygorystycznych standardów zespoły te odznaczały się jeszcze niskim 
wskaźnikiem gęstości  zaludnienia  czy  intensyfikacji  zabudowy. Wypełnione  zostały dwu
piętrowymi,  typowymi domami przykrytymi dwuspadowym dachem, projektu Franciszka 
Adamskiego, zlokalizowanymi nie zawsze jeszcze obrzeżnie. Dość luźna, nieprzeskalowana 
zabudowa kreowała wrażenie zielonych, spokojnych przedmieść, w których pobrzmiewało 
dalekie echo idei miasta ogrodu.

Kolejne  osiedla  z  grupy  „B”  i  „C”  uzyskały  już  odmienny  charakter. Utworzyły  bar
dziej zwarte, czytelne, wyodrębnione kwartały, w których wyraźny stał się związek z ulicą 
traktowaną często jako ważny element kompozycyjny. Bloki znajdujące się przy głównych 
osiach komunikacyjnych podkreślające jednocześnie otwarcia lub zamknięcia zespołu, czę
sto z dekoracyjnymi przejściami bramnymi, kształtowano w bardziej reprezentacyjny sposób 
(więcej  detalu, wyższe,  bardziej  zwarte  obiekty). Większość  z  zespołów miała  też  swoje 
własne centrum, ośrodek  społeczny utworzony najczęściej w miejscu zgrupowania usług. 
Szczególnie wyraźne  tworzenie przestrzeni wspólnych, poprzez m.in. potraktowanie ulicy 
jako elementu kompozycji, stało się w osiedlach „B” (skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Woj
ciechowskiego).

Najpóźniej  wzniesione  zostały  zespoły  mieszkaniowe,  najbardziej  monumentalne, 
znajdujące  się w  centrum, w  pobliżu  placu Centralnego. Koncepcja  założenie wyszła  od 
Tadeusza Ptaszyckiego, jednak szczegółowego opracowania obiektów podjęli się m.in. Ja
nusz i Marta Ingarden. W tym centralnym zespole przy reprezentacyjnej osi śródmiejskiej 

44 S. Juchnowicz, op. cit., s. 183.
45 Problem ten sygnalizował wielokrotnie w rozmowie z autorką także Stanisław Juchnowicz.
46 Bardziej  szczegółowy  opis  poszczególnych  osiedli  odnaleźć  można  u W.  Komorowskiego.  Por. 
W. Komorowski, op. cit.

47 Dodać można,  że nazewnictwo „literowe”  stanowiło powszechną praktykę w  tym czasie. Podob
nie stało się m.in. w Nowych Tychach. Z czasem zespoły nowohuckie zyskały bardziej literackie, 
opisowe nazwy: Słoneczne, Szklane Domy, Szkolne, Stalowe, Teatralne, Wandy, Willowe, Zgody, 
Zielone.
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(róg  al.  Róż  i  al.  Przyjaźni)  stanęły  również  jedne  z  nielicznych  akcentów  wysokościo
wych o znacznej wymowie ideowej, charakterystyczne jednak dla epoki socrealizmu. Kolej
ne osiedla wznoszono w późniejszym okresie, zgodnie z zasadami funkcjonalizmu na obrze
żach socrealistycznego ośrodka jako rozluźnione struktury.

Choć Nowa Huta stanowiła jedną z najbardziej „dopieszczonych”, najlepiej finansowa
nych modelowych realizacji Planu 6letniego, to jednak na skalę tej realizacji, przekraczają
cą w zasadzie możliwości zniszczonego kraju, założenia mieszkaniowe odwoływać musiały 
się do tanich, powtarzalnych rozwiązań, technologicznych uproszczeń. Przykładowo monu
mentalne, pokazowe domy mieszkalnohandlowe bardzo długo pozostawały nieotynkowane, 
zdecydowanie też lepiej ukształtowane miały elewacje frontowe od tylnich! Brak w nowo
huckiej przestrzeni mieszkalnej także nagromadzenia charakterystycznych dla socrealizmu 
historycznych cytatów (trochę obowiązkowego „narodowego” detalu wyraźnego w detalach, 
tj.  attyki),  brak  także  programu  ikonograficznego  czy  elementów  propagandy  wizualnej. 
Nowa  Huta  podporządkowana  została  bowiem  celom  pragmatycznym,  mieszkaniowym 
(bardziej niż MDM) i przeznaczona była także dla innego, bardziej masowego, zbiorowego 
odbiorcy. Przestrzeń bogata, styl ubogi?

Dodać też należy, że nowohuckie osiedla nie stanowią konstrukcji całkowicie monolitycz
nej, homogenicznej. Różnią się zastosowanymi układami, jak i architekturą, choć tworzoną 
w ramach obowiązujących odgórnych wytycznych. Stanowią przede wszystkim przestrzeń 
mieszkalną, przestrzeń do życia. Wrażenie spoistości zapewnia im podporządkowanie nad
rzędnej koncepcji, silne powiązanie jednostek poprzez chociażby sieć ulicarterii ważnych 
dla całości miastadzielnicy.  Istotne dla kreacji owej holistycznej przestrzeni  jest  również 
dominacja układów niezwykle przejrzystych. Współcześnie  jednak wydaje się, że  jednym 
z  najważniejszych  elementów  pomagających  w  dostrzeżeniu  nowohuckiej  spoistości  jest 
zieleń.

5. Nowa Huta idea nieskończona. Renesansowe eldorado 
czy monumentalna dekoracja?48

Nowa Huta miasto nieukończone to często przywoływane, choć w różnych kontekstach, 
hasło. Przyznać  trzeba, że rzeczywiście Nowa Huta  jako miasto  idealne nie doczekała się 
realizacji. Zabrakło finalnego wykończenia części centralnej, tej najbardziej reprezentacyj
nej. Nie powstała południowa pierzeja placu Centralnego z dominantą w postaci teatru, ani 
reprezentacyjny plac z ratuszem i obiektami biurowymi. Zasadniczy szkielet miejski, choć 
wyrazisty, spójny rzeczywiście w strefie śródmiejskiej wydawać się może przez to dyshar
monijny49. Zaburzenie koncepcji urbanistycznej dostrzegane jest nie przez specjalistów, ale 

48 Warto podkreślić, że niezrealizowane plany dla Nowej Huty stały się przedmiotem kilku opracowań. 
To najpełniejsze będące pokłosiem wystawy (kurator L. Sibila, współpraca M. Miedzian) to m.in. 
Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, red. A. Biedrzycka, 
Kraków 2007.

49 Dodać można, że wciąż pojawiają się pomysły na „skończenie” Nowej Huty, konkursy związane 
chociażby  z  domknięciem  Placu  Centralnego.  Jedną  z  pierwszych  takich  prób  podjęto  jeszcze 
w latach 80., wraz z konkursem na Centrum E w Nowej Hucie wygranym przez Romualda Loeglera.
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także  przez  odbiorców przestrzeni50. Brak  ukończonego  śródmieścia  powoduje,  że mamy 
do czynienia może bardziej z kolonią mieszkaniową niż z miastem. Pamiętać jednak warto, 
że to przede wszystkim spójna, czytelna przestrzeń mieszkaniowa, przestrzeń do życia, po
zbawiona (najczęściej) znamion monumentalizmu stała się wielką wartością Nowej Huty, nie 
zaś jej reprezentacyjne centrum.

Pamiętać jednak należy, że centrum przynajmniej w oficjalnym dyskursie, stanowiło pod
stawę urbanistyki  tego okresu.   Centrum rozumiane  jako wizualnie wyodrębnione  (dzięki 
dominantom  urbanistycznym,  plastycznym,  osiom  widokowym,  elementom  krystalizują
cym przestrzeń) miejsce lokalizacji najważniejszych rangą obiektów (politycznych i kultu
ralnych), monumentalnych w bryle i wyrazistych w sylwecie51.

Ta najważniejsza ideowo część Nowej Huty najdłużej czekała na opracowanie. Tłuma
czyć ten fakt można różnorodnie, choć rozważania te mają charakter spekulacyjny. Ukształ
towanie centrum stanowiło akt najbardziej pokazowy, zideologizowany. Wizytówkę „soc
miasta” poddano większej presji politycznej, administracyjnej, reprezentować miała bardziej 
dogmatycznie interpretowany socrealizm, który nadawałby się do prezentacji podczas wy
staw czy w artykułach branżowych (np. „Architektura”).  Ten najbardziej znany i najszerzej 
komentowany  fragment  nowohuckiej  przestrzeni  wymagał  więc  bardziej  czasochłonnego 
przygotowania dokumentacji  projektowej,  zwłaszcza,  że  rozpisano na poszczególne gma
chy (np. ratusz) osobne konkursy52. Długi czas budowy strefy centralnej wskazywać rów
nież może na dominację czynników pragmatycznych nad ideologicznymi (z całą pewnością 
tak działo się w większości miast polskich), celem zasadniczym było bowiem zapewnienie 
mieszkań i infrastruktury społecznej niezbędnej dla funkcjonowania kombinatu. Reprezen
tacyjne,  zmonumentalizowane centrum stanowiło w  tym momencie  zdecydowanie drugo
rzędną  potrzebę. W  pierwszej  kolejności wznoszono  bloki,  przedszkola,  szkoły  i  ośrodki 
zdrowia.

Do zagadnienia centrum podchodzono w Nowej Hucie jednak bardzo poważnie. Tade
usz Ptaszycki,  podkreślał:  „(…) projektanci,  budowniczowie,  zdają  sobie  sprawę z odpo
wiedzialności jaka ciąży na nas w formowaniu wyrazu centrum miasta socjalistycznego”53. 
Zespół Ptaszyckiego opracowywał koncepcję szczegółową od  roku 1951, choć  jej ogólny 
ideowy zarys znany był wcześniej54. Zabudowa reprezentacyjnej strefy śródmiejskiej prze
widziana była jednak w dalszych etapach realizacyjnych. Niezależnie jednak od motywacji 
politycznych, chęci tworzenia Nowego Ładu mamy też do czynienia z planem zakorzenio

50 Bardzo  często  spotkać  się można  z  komentarzami  internautów  (młodych?),  że  „szkoda  ratusza”, 
„szkoda  placu”.  Internauta  Behemot  pisał  (w  2002  roku):  „Nawet  bardziej  niż  ratusza  szkoda 
flankujących go biurowców i ... samego placu. Zamiast tego po jednej stronie mamy dość pospolity 
blok, po drugiej park  i w sumie dość nieokreśloną przestrzeń. A NH właściwie brak  takiego pla
cu z prawdziwego zdarzenia, bo Centralny jest cokolwiek zdominowany przez pętlę tramwajową”, 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php (1.07.2013).

51 Hierarchizacja tkanki miejskiej, krystalizacja i kierunkowanie przestrzeni służyć miały w znacznym 
stopniu wymogom doktryny, polityki akcentującej „siłę” władzy.

52 Por. H. Adamczewska, K. Wejchert, Sześć ratuszy, Architektura, 3‒4/1950.
53 T. Ptaszycki, op. cit., s. 74.
54 Por.  W.  Komorowski,  Architektura i urbanistyka Nowej Huty 1949‒1959,  Rocznik  Krakowski, 
t. LXXI, 2005, s. 189214.
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nym w europejskiej tradycji budowy miast. Niezwykle silne bowiem stają się więzy z tra
dycją agory bazującą na archetypie środka, centrum rozumianym jako przestrzeń wspólna, 
o  znaczeniu  integrującym,  stanowiąca  źródło  identyfikacji  i  budująca miejską  tożsamość. 
Zwłaszcza, że konstrukcje idealnych miast, do których w znacznym stopniu odwoływała się 
Nowa Huta, z wyraźnie zaakcentowaną strefą centralną znane były od wieków55.

Pełna koncepcja centrum Nowej Huty zaprezentowana została publicznie podczas po
kazu w 1952 roku56. Przestrzeń śródmiejska rozpięta miała zostać między dwoma placami: 
Centralnym a Ratuszowym. Monumentalny plac Centralny o kształcie zbliżonym do trapezu 
stanowić miał przestrzeń reprezentacyjną o znaczeniu komunikacyjnym z czytelnymi wy
lotami głównych arterii  tworzącymi kompozycyjną podstawę szkieletu ośrodka57. Powstać 
miało zwarte wnętrze urbanistyczne zamknięte ścianami monumentalnych obiektów, domów 
mieszkalnohandlowych. Jako jego zasadniczą dominantą planowano obiekt kultury (w za
leżności od koncepcji teatr lub dom kultury) realizujący formy klasycystyczne58. Na samym 
zaś placu w celu wprowadzenia optycznego punktu kulminacyjnego stanąć miał dość wysoki 
obelisk, iglica, dodatkowo pomagający ukierunkować i spoić ową rozległą przestrzeń. Plac 
nie został jednak ukończony. Nie powstała najważniejsza dla kompozycji całości rozbudo
wana część południowa zamykająca plac od strony skarpy wiślanej.

To nie jedyne odstępstwa od koncepcji „idealnej” nowohuckiego centrum. Na osi placu 
Centralnego znaleźć miała się  reprezentacyjna aleja – Aleja Róż, która została co prawda 
zrealizowana, ale w szczątkowej formie. Reprezentacyjny deptak, akcentowany przez dwa 
wyższe obiekty, w planach zwieńczone glorietą, kończyć miał się bowiem rozległym placem 
ratuszowym. Prostokątną przestrzeń planowano otoczyć monumentalnym obiektami biuro
wymi ‒ symetrycznymi, osiowymi ozdobionymi detalami klasycyzującymi. Skala obiektów 
i ich forma budzić może skojarzenia z projektami konkursowymi ściany wschodniej ulicy 
Marszałkowskiej59. W części  centralnej placu  stanąć zaś miał budynek  ratusza utrzymany 
w formach renesansowych odwołujących się zarówno do tradycji włoskiej, jak i swojskiej, 
własnej związanej z „polską” siedzibą miejską, m.in. ratuszem zamojskim, sandomierskim 
czy tarnowskim60. Zwarta, czteroskrzydłowa bryła zwieńczona attyką otrzymać miała dość 

55 Od  czasów  antyku  przez  renesans,  po  klasycyzm,  klasycyzm  rewolucyjny, miasto  doby  przemy
słowej  czy  Le  Corbusiera  z  mniejszym  lub  większym  powodzeniem  próbowano  wdrożyć  wiz
ję  przestrzeni  totalnej,  najczęściej  opartej  na  zasadach matematyki,  geometrii,  która  pokonałaby  
chaos otaczającego świata. Por. Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego 
związki z urbanistyką współczesną, Kraków 2012.

56 Takie pokazy służyły często do upowszechniania zasad nieznanego jeszcze dobrze realizmu socja
listycznego i kreacji architektonicznego obrazu nowej Polski.

57 Place,  niezwykle  ważny  element  kompozycji  urbanistycznej  stanowią  dość  dobrze  przebadane  
zjawisko. O placach miejskich pisze m.in. T. Jastrząb, Place i rynki jako zagadnienia urbanistycz-
ne, Poznań 2002.

58 Forma klasycystyczna bardzo często wybierana była dla tej grupy obiektów.
59 Mowa tutaj o konkursie warszawskim zorganizowanym na przełomie 1953/54 na reprezentacyjną 
zabudowę strony wschodniej ulicy Marszałkowskiej.

60 Problem  narodowej  formy  stanowi  bardzo  złożony  problem  znaczniej  wykraczający  poza  ramy 
tego  krótkiego  opracowania.  Dodać  można,  że  swoista  historyzacja  zgodna  z  duchem  doktryny  
dotknęła również biurowce administracyjne huty.
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wyraźną, nieco przeskalowaną część wieżową, która stanowiłaby jednak miejską dominan
tę. W ciągu trwania doktryny realizmu socjalistycznego powstało bardzo wiele alternatyw
nych rozwiązań dla  ratusza opracowywana przez T. Janowskiego61.

Główna oś śródmiejska czy pozbawiony zieleni, szczelnie zabudowany plac to nie jedy
ne założenia nowohuckiego miasta idealnego, które pozostały w sferze planów. Wiele z tych 
koncepcji miało jednak dość szkicowy, raczej „wizyjny” niż realizacyjny charakter. Pamiętać 
warto, że w okresie realizmu socjalistycznego mamy bowiem do czynienia zarówno z wizją 
całkowicie  „odrealnią”,  często  ideologizowaną,  jak  i wizjąplanem,  o większych  znamio
nach realności. Oba typy wizji silnie się ze sobą przeplatały. Trudno bowiem w tych latach 
nakreślić jasną granicę między polityką, ideologią a architekturą, budynkiem, przestrzenią 
miejską.

W jednej z takich nowohuckich „wizji” na zakończeniu głównej miejskiej osi pojawił się 
znacznych rozmiarów zbiornik wodny (proj. S. Juchnowicz), do którego od strony skarpy 
wiślanej  i placu Centralnego wiodłyby monumentalne schody. Zalew stanowić miał część 
terenów rekreacyjnych, zielonych tzw. Park Południowy62. Wydaje się, że zasadniczą moty
wacją do opracowania tego planu była przesłanka natury estetycznej, nie zaś ideologicznej. 
Wyraźnie bowiem rysuje się chęć domknięcia głównej śródmiejskiej osi, tym razem ukształ
towanej w sposób bardziej otwarty. Ze względu na znaczne koszty i trudności realizacyjne 
tej inwestycji nie wyszła ona poza sferę owej wizji. Z drugiej jednak strony pamiętać warto, 
że planowany zbiornik wodny na stale zagościł na mapach miejskich, co być może przy
czyniło  się  do  niezabudowania  łąk  nowohuckich,  niezwykle  istotnego  z  punktu widzenia 
przyrodniczego miejsca63.

Koncepcja śródmieścia Nowej Huty zakładała przewagę formy klasycystycznej i rene
sansowej, co uwidoczniało się w postaci attyk czy dominant mających tworzyć malowniczą 
miejską  sylwetę.  Stworzono  pewną  historyzującą  „wizję”  zgodną  z  duchem  socrealizmu, 
tego moskiewskiego wzbogaconego  o  elementy własne,  tzw.  narodowe.  Pamiętać  jednak 
warto, że (w dyskursie przynajmniej tym oficjalnym) chodziło nie tyle o wierność pierwo
wzorom, a  raczej o budowanie nowej świadomości, kreowanie obrazu przeszłości, wybór 
zaś  konwencji  stylistycznej  stanowił  często  wybór  bardziej  polityczny  niż  estetyczny64. 
W warstwie ideologicznej starano się wypracować właściwą, wyrazistą formę socjalistycz
nego miasta zajmującego miejsce między Wawelem, symbolicznym centrum starego Krako
wa, a kombinatem ‒ centrum „nowoczesnego” świata. Ptaszycki podkreślał: „kontrast zadań 

61 Za pewne wytyczne teoretyczne uznać można te zawarte przez H. i K. Wejchertów w Architekturze. 
Por. H. AdamczewskaWejchert, K. Wejchert, op. cit. Zwraca uwagę na  ten  fakt  również W. Ko
morowski, Architektura i urbanistyka…, op. cit., s. 200.

62 Por. S. Juchnowicz, op. cit., s. 205.
63 Por. E. Dubiel, S. Gawroński, K. Walasz, Przyrodnicze walory Nowej Huty, [w:] Nowa Huta, op. cit., 
s. 22.

64 Zjawisko  to  szczególnie wyraźne  stało  się w przypadku odbudowy  zniszczonych  centrów miejs
kich, m.in. Warszawy, ale także i ziem tzw. odzyskanych, gdzie pojawiło się hasło „odpruszczania” 
architektury. Warto przypomnieć, że narodowa forma stanowiła nie tyle czynnik o znaczeniu arty
stycznym, ale przede wszystkim przemyślaną strategię, element tzw. metody twórczej, obarczony 
wieloma innymi zadaniami.
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i  środków plastycznych odmienność wyrazu – dominant”65. Ze względu na uwarunkowa
nia polityczne, zawirowania historyczne strefa centralna Nowej Huty pozostała nieskończo
na. W nowych poodwilżowych realiach reprezentowała niepożądaną, historyzującą architek
turę i potępioną ideologię.

 Współcześnie w miejscu reprezentacyjnego placu Ratuszowego mamy dość niejedno
znaczną przestrzeń w dużej części wypełnioną przez park miejski. Dzięki temu jednak bli
żej Nowej Hucie do miasta ogrodu niż pokazowego, sztandarowego socjalistycznego miasta 
Nowych Ludzi.

Pełna realizacja strefy śródmiejskiej, o ile w ogóle możliwa, zaowocować mogłaby kre
acją przestrzeni niezwykle atrakcyjniej wizualne, ale jednocześnie sztucznej, przeskalowa
nej przeznaczonej dla zbiorowości nie dla  jednostki66. Architektura stać by się  tam mogła 
rodzajem dekoracji  teatralnej, a budynki pozbawionym materialności  tłem, wypełnieniem. 
Z drugiej strony z pewnością zaistniałaby w mieście całkowicie nowa jakość architektonicz
na. Czy mielibyśmy jednak do czynienia z żywą, autentyczną przestrzenią czy może raczej 
z monumentalną, przyciężką scenografią? Z pewnością brak tutaj jednoznacznej odpowie
dzi, zwłaszcza że percepcja przestrzeni warunkowana jest indywidualnie. Pamiętać również 
warto, że wyraźna współcześnie nostalgia za niezrealizowaną wizją nowohuckiego centrum 
może mieć wielorakie podłoże, wiązać się zarówno z chęcią poprawy miejskiej tkanki, jak 
z pewnym problem w określeniu jej tożsamości.

6. Nowa Huta – idea współczesna. Życie pośmiertne Nowej Huty67

Nowa  Huta  zmierzyć  musiała  się  z  wyjątkowo  trudną  dla  niej  w  wymiarze  kulturo
wym,  społecznym,  politycznym  i  ekonomicznym  transformacją  systemową,  deindustria
lizacją  oraz  dziedzictwem  (post)socjalistycznym. Dziś wydaje  się,  że  została  pozytywnie 
zweryfikowana przez  czas.  Świadczyć o  tym może decyzja wpisania  układu urbanistycz
nego miastadzielnicy do rejestru zabytków, konkursy urbanistyczne, zainteresowanie me
diów, lokalny aktywizm i działalność kulturalna. Dobrze oceniona została także w rankin
gu miast  zbudowanych po 1945  r68. Niesie  za  sobą ogromny potencjał,  który w znacznej 
mierze wynika właśnie z uniwersalnych wartości  jej układu przestrzennego i architektury. 
Europejskie postsocjalistyczne równolatki mniejsze, skromniejsze sprawiają wrażenie raczej 
dużego osiedla mieszkaniowego o rozmytym centrum, a nie zaś jasno definiowalnego zespo
łu miejskiego. Współcześnie Nowa Huta stanowi przestrzeń neutralną, miniona  ideologia, 
choć wyraźnie zapisana w planie, dla współczesnych użytkowników przestrzeni miejskiej 
pozostaje nieczytelna. Miastu daleko do wystawności  i  bizantynizmu  realizacji moskiew

65 T. Ptaszycki, op. cit., s. 74.
66 Por. K. Nawratek, op. cit., s. 16.
67 O życiu pośmiertnym socrealizmu pisał m.in. W. Tomasik. Por. W. Tomasik, Okolice socrealizmu. 

Prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009.
68 Por.  J.  Cienski,  Nowa Huta ‒ a socialist showpiece forged in a hard times,  Financial  Times,  
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e6d5d634c50f11dfb78500144feab49a.html#axzz208nTrmHg 
(25. 09.2010).
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skich69, ozdobności OstrawyPoruby czy modernizmu Dunaujvarosu, jest jednak zadziwiają
co dobrze rozwiązane, w wielu miejscach przekracza realizm socjalistyczny, przez co sytu
uje się w rzędzie najlepszych realizacji wzniesionych w tym czasie od podstaw.

6.1.  Nowa Huta. Strategie niepamięci

Stara Nowa Huta uznana za efekt „błędów i wypaczeń”, podobnie jak i socrealizm, miała 
na odwilżowej fali odejść w zapomnienie70. Mit „złego miasta” ugruntowany został dodat
kowo w społecznej świadomości po publikacji „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka71. 
Od tego czasu w oficjalnym dyskursie przestrzeń starej Nowej Huty utożsamiono nie tylko 
ze złem „minionego” systemu, ale także uznano za synonim konserwatywnej, „nienowocze
snej” architektury, co w czasach programowej nowoczesności stanowiło poważany zarzut! 
Wydaje się, że przypieczętowaniem negatywnego stosunku władz do starej Nowej Huty było 
bardzo brutalne (nagłe) odsunięcie jej głównego twórcy, Tadeusza Ptaszyckiego, od projek
towania ośrodka. Warto dodać jednak, że rzeczywiście wydaje się, że nikt nie doceniał wów
czas jej wartości plastycznych czy przestrzennych. Sami architekci związani z projektowa
niem socrealistycznego miasta z ulgą powitali powrót nowoczesności. Manifestem swobody 
twórczej zaś stał się tzw. blok szwedzki projektu Marty i Janusza Ingardenów72.  Większość 
głównych twórców miasta, poza Stanisławem Juchnowiczem, nigdy już do tematu nowohuc
kiego nie wróciła, ewentualnie zajęła się projektowaniem jej obrzeżnej, nowoczesnej formy, 
inni zmienili Miastoprojekty i środowiska architektoniczne73.

Czy jednak faktycznie mieliśmy do czynienia z miastem złym? Kolejny raz należy pod
kreślić trudność w formułowaniu jednoznacznych wniosków i ogromną ambiwalencję ocen. 
Warto zauważyć, że po 1956 roku jakość nowohuckiego życia, jak i środowiska przestrzen
nego  uległy  poprawie.  Bloki  zostały  otynkowane,  rozwinęła  się  infrastruktura  społeczna 
i  techniczna. Dobrze zaopatrzone sklepy, praca, zaplecze socjalne  i własne „M” powodo
wały, że Nowa Huta raczej była przez swoich mieszkańców lubiana. Wzrastały tam nowe, 
zadomowione już pokolenia ludzi74.

Kolejny  wstrząs  i  kolejną  fazę  wymazywania  z  pamięci  Nowa  Huta  przeżyła  wraz 
z epoką transformacji. Po 1990 r. dominował w odniesieniu do niej, a szerzej miast socja
listycznych, dyskurs straty i upadku akcentujący brak przestrzeni do działania. Szczególnie 
podkreślano jej „złą” polityczną przeszłość. Po upadku komunizmu i cenzury w wolnych, 

69 Choć pamiętać należy, że stalinowska architektura obejmuje w Rosji znacznie dłuższy czas, podle
gała także większym zmianom formalnym.

70 Narada architektów, podczas której odgórnie potępiono socrealizm miała miejsce w 1956 r.
71 Poeta  stworzył  przejmujący  obraz  klęski  zastosowanego  wówczas  eksperymentu  społecznego 
i przedstawiał konsekwencje „inżynierii społecznej”.

72 Pierwsza poodwilżowa realizacja na  terenie Nowej Huty została zaprojektowana po powrocie ar
chitektów z wyjazdu do Szwecji. Lekka forma, prosta bryła, przeszklenia, balkony dobitnie wskazy
wały na powrót modernizmu. Por. M. Miezian, op. cit.

73 Rozmowa z S. Juchnowiczem marzec 2013; Por. noty biograficzne projektantów w: L. Sibilia, No-
wohucki design..., op. cit.

74 Por. Moja Nowa Huta 1949‒2009. Wystawa jubileuszowa, kurator L. Sibila, Kraków 2009.
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demokratycznych krajach narodziły się kolejne mity i reprezentacje75. Dominować zaczął ne
gatywny obraz złego komunistycznego ośrodka, wyobcowanego, pozbawionego tożsamości 
zredukowany ponownie do kilku uproszczonych wyobrażeń.

6.2.  Nowa Huta –  reaktywacja

Po okresie odwilżowego, a następnie potransformacyjnego wymazywania Nowej Huty 
z pamięci nastąpił w XXI wieku czas jej rehabilitacji, nauki o jej dziedzictwie. Zwłaszcza, 
że  trudno w  dłuższej  perspektywie  ignorować  tak  niezwykłą,  zaprojektowaną  przestrzeń, 
która niesie ze sobą ogromny potencjał, ale rzecz jasna i wiele problemów. Transformacja 
obnażyła wiele niedostatków tego monofunkcjnego, i jednak sztucznie powołanego do życia, 
ośrodka. Przyczyniła się również do degradacji sfer związanych z ekonomią (problem huty), 
strukturą społeczną (bezrobocie, ubożenie mieszkańców), przestrzenną (postępująca degra
dacja tkanki miejskiej) i kulturową (rozluźnienie więzi społecznych, problem z określeniem 
miejskiej tożsamości) czy przyrodniczą (skażenie środowiska)76. Współcześnie problemy te 
jednak nie ulegają już chyba takiej demonizacji. Ponadto w wielu sferach nastąpiła poprawa, 
m.in. zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, zwiększyło zaś zadowole
nie mieszkańców. Wykształciła również lokalna duma i zredefiniowała miejska tożsamość 
wynikła w znacznej mierze z lepszego zrozumienia historii ośrodka i większej świadomości 
jego wartości.

Warto  odnotować,  że  pierwsze  zainteresowanie  terenami  starej Nowej Huty  nastąpiło 
już w latach 80. Ogłoszono wówczas konkurs, wygrany przez Romualda Loeglera, na opra
cowanie osiedla mieszkaniowego oraz obiektu zamykającego przestrzeń Placu Centralnego. 
Znacznie późniejsza realizacja, tzw. Centrum „E” odbiegała jednak od pierwotnej koncep
cji77.

Pozytywna weryfikacja tkanki miejskiej miała miejsce dopiero po roku 2000, co zaowo
cowało m.in. wpisem układu urbanistycznego Nowej Huty na  listę ewidencji  zabytków78. 
Prężnie zaś działające ośrodki nowohuckiej kultury, muzeum Miasta Krakowa oddział Nowa 
Huta przyczyniło się do wzrostu wiedzy o mieście i jego wartościach79. Organizowano wiele 
inicjatyw kulturalnych angażujących mieszkańców, systematycznie ponoszono poziom wie
dzy poprzez organizację wystaw poświęconych historii Nowej Huty, wydano szereg nauko
wych i publicystycznych książek.

75 Ł. Stanek, Symulacje w Nowej Hucie: drogi wyjścia z kryzysu reprezentacji pewnego miasta, Obieg, 
1/2006.

76 Warto dodać, że w 1980 r. utworzono wokół terenów huty strefę ochronną, która miała minimali
zować toksyczny wpływ huty na środowisko. Niestety w dalszej perspektywie przyczyniła się do 
degradacji tych terenów i pogłębiła ich izolację. Por. S. Juchnowicz, op. cit., s. 215.

77 Osiedle realizowane było w latach 1988‒1995. Por. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska 
architektura po socjalistycznej globalizacji, Warszawa 2012, s. 41; B. Bałdys, O Nowej to Hucie są 
słowa, Architektura, nr 2‒3, 1991.

78 Wpis A1132 z dnia 30.12.2004 r.
79 Zmiana nastawienia do Nowej Huty możliwa była dzięki działaniom popularyzatorskim. Wydano 
bowiem  wiele  ciekawych  książek,  przewodników  poświęconych  Nowej  Hucie.  Zorganizowano 
wystawy.
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Nową Hutę dostrzeżono także dzisiaj w szerszym, miejskim kontekście80. Uznana została 
bowiem przez władze miasta Krakowa za obszar najważniejszy dla działań  rewitalizacyj
nych (drugi po Starym Mieście)81. Zauważono jej potencjał, a co najważniejsze po ponad pół
wieczu ujęto w strategii rozwojowej dla całego miasta, wiążąc z rejonem Kraków–Wschód, 
dążąc nie  tylko do  rewitalizacji  starej Nowej Huty,  ale przede wszystkim do  rehabilitacji 
zdegradowanych  terenów  poprzemysłowych  oraz  ich większej  integracji  z miastem. Od
notować  należy,  że  przyjęta  strategia w  znacznej mierze  bazowała  na  stworzonym w  la
tach 1996‒1998 przez prof. S. Juchnowicza, jednego z projektantów Nowej Huty, niestru
dzonego w walce o jej rehabilitację82 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Kraków–Wschód83.

W  2012  roku  zorganizowano  międzynarodowy  konkurs  o  charakterze  koncepcyjnym 
Nowa Huta przyszłości  dotyczący  rozwoju właśnie wschodniej  części  Krakowa,  nowych 
inwestycji  i  rewitalizacji  zdegradowanych  terenów  poprzemysłowych.  Zwycięski  projekt 
z  biura Arca w Gliwicach  przewidywał  stworzenie  Parku NaukowoTechnicznego, w  ra
mach jej zaplecza stworzenie dzielnicy mieszkalnousługowej84. Dodatkowo przewidziano 
dwa  wysokościowce  tworzące  rodzaj  bramy miejskiej,  wizytówki  dla  wschodniej  części 
Krakowa,  jej swoistej  identyfikacji przestrzennej. Ta ożywiona postindustrialna przestrzeń 
miałaby być doskonale skomunikowana z centrum dzięki stworzeniu zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego. Z  pewnością  projekt  rozwoju  części wschodniej Krakowa  będzie miał 
wpływ na pozytywną stymulację i samej, zabytkowej „starej” Nowej Huty. Pomysłów rewi
talizacyjnych jest jednak więcej. Rok wcześniej przeprowadzono również konkurs koncep
cyjny na zagospodarowanie placu Centralnego i al. Róż.

***

Nowa Huta to z pewnością fenomen na skalę europejską, predestynują ją do tego przede 
wszystkim wyjątkowość układu przestrzennego, architektury, historii. Powstało całościowe 
miasto do życia, choć niedokończone, to niezwykle spójne, z jednej strony bardzo socreali
styczne, z drugiej wyłamujące się jednoznacznej klasyfikacji. Mamy harmonijność architek
toniczną obrzeżnej zabudowy, szerokie aleje doskonale nadające się do wieców i manifesta

80 Szansą  dla  opisywanych  ośrodków  jest  z  pewnością  stymulacja  gospodarcza,    przyciągnięcie  in
westorów, wprowadzenie nowych gałęzi przemysłu, rozwinięcie sektora usługowego czy inicjacja 
działań mających na celu nadanie nowych funkcji i nowego znaczenia zdegradowanym przestrze
niom (szeroko rozumiana rewitalizacja).

81 Wszystkie  informacje  na  temat  rewitalizacji Nowej Huty  pochodzą  ze  strony  internetowej www.
rewitalizaja.krakow.pl. Por. Lokalny Program Rewitalizacji dla „Starej” Nowej Huty, Kraków 2007.

82 Profesor  Stanisław  Juchnowicz  otrzymał w uznaniu  zasług  dla miasta Krakowa 27.11.2013  tytuł 
Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

83 Opracowanie zlecone zostało przez Urząd Miasta Krakowa  i powstało z zespołem pracowni pro
jektowej Ośrodka Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej. Por. S. Juchnowicz, op. cit., 
s. 214.

84 Autorem projektu była Michał Stangel z zespołem: Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko, Ra
fał Schurma, Anna Karłowska, Anna Saucha i Maciej Wężykowski. Informacje pochodzą ze strony 
biura ARCA, www.arcastangel.pl (30.07.2013).
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cji, liczne place, ścisłe centrum z dominantami plastycznymi i niezwykłą, zieloną przestrzeń 
mieszkaniową. Miasto, które odczytywać można wciąż na nowo, poddawać rewizji przy za
łożeniu jednak dogłębnej nie zaś powierzchownej jego znajomości.

Wydaje się, że pomimo niezwykłej liczby publikacji poświęconej Nowej Hucie, brakuje 
rzeczowego dyskursu o mieście  jako fenomenie, przy akceptacji  jego zalet  i niewątpliwie 
wad. Brakuje też chyba zrozumienia dla miasta o czym świadczą dzieje niektórych jego po
mysłów modernizacyjnych, rewitalizacyjnych i pararewitalizacyjnych.

Nowa Huta to dziedzictwo już historyczne, niezwykły świadek dziejów, przykład dobrej 
architektury i wielu złych decyzji, chociażby tych związanych z degradacją środowiska przy
rodniczego czy rozbiciem struktur społecznych. Pozostaje mieć nadzieje, że dobrze i mądrze 
prowadzona polityka przestrzenna miasta wytyczy nowy okres, dobry okres w dziejach tej 
już historycznej dzielnicy. Systematyczne oswajanie przestrzeni Nowej Huty, poprzez liczne 
akcje edukacyjne czy próby wytyczenia dla niej nowego kierunku rozwoju dzięki m.in. orga
nizowanym konkursom dobrze wróżą na przyszłość.

R e f e r e n c e s / L i t e r a t u r a

[1]  Adamczewska H., Wejchert K., Sześć ratuszy, Architektura, 34/1950.
[2]  Anioła J., Huta im. Lenina, Kraków 1954.
[3]  Baraniewski W., Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, Rocznik 

Historii Sztuki, t. 22, 1996
[4]  Beiersdorf  Z.,  Komorowski  W.,  Nowa Huta lat pięćdziesiątych. Dziedzictwo – zagrożenia 

i perspektywy, [w:] Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, red. 
J. Haspel, B. Szmygin, Warszawa‒Berlin 2010.

[5]  Brukalska B., Zasady społecznego projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa 1948.
[6]  Czerwiński M., Kartki z różnych miast. Podróż po krainie ZOR, Warszawa 1957.
[7]  Dubiel  E.,  Gawroński  S., Walasz  K.,  Przyrodnicze walory Nowej Huty,  [w:] Nowa Huta – 

przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008.
[8]  Duda  J., Kazimierski H.,  Pochwała S., Dziedzictwo przemysłowe kombinatu metalurgicznego 

w Nowej Hucie. Wstępne rozpoznanie na przykładzie walcowni zgniatacz,  [w:] Nowa Huta – 
przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008.

[9]  Germuska P., Between Theory and Practice: Planning socialist cities in Hungary, [w:] Urban 
Machinery: inside Modern European Cities, ed., M. Hard, T. Misa, MIT, 2008.

[10]  Goryński J., 15 lat budownictwa ZOR, Miasto, 12/1963.
[11]  Jastrząb T., Place i rynki jako zagadnienia urbanistyczne, Poznań 2002.
[12]  Juchnowicz S., Nowa Huta, przeszłość i wizja – z doświadczeń warsztatu projektowego,  [w:] 

Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego,  red.  J. Salwiński,  J. Sibila, 
Kraków 2008.

[13]  Juchnowicz  S.,  Nowa Huta – z doświadczeń warsztatu projektowego,  [w:]  Nowa Huta ‒ 
architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, red. A. Biedrzycka, Kraków 
2007.

[14]  Kobylarczyk K., Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie, Kraków 2009.
[15]  Komorowski  W.,  Architektura i urbanistyka Nowej Huty 1949‒1959,  Rocznik  Krakowski, 

t. LXXI, 2005.
[16]  Komorowski W., Wartości kulturowe Nowe Huty. Urbanistyka i architektura, [w:] Nowa Huta 

– przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008.



340

[17]  Lorek A., Nowa Huta na tle miast socrealistycznych,  [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. 
Studium muzeum rozproszonego, red. J. Salwiński, J. Sibila, Kraków 2008.

[18]  Majewska E., Nowa Huta jako projekt utopijny. Szkic o wyobraźni politycznej,  [w:] Futuryzm 
miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty,  red.  M.  Kaltwasser,  E.  Majewska, 
K. Szreder, Kraków 2007.

[19]  Miezian M., Nowa Huta, socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004.
[20]  Moja Nowa Huta 1949‒2009. Wystawa jubileuszowa, kurator L. Sibila, Kraków 2009.
[21]  Nawratek K., Ideologie w przestrzeni, próby demistyfikacji, Kraków 2005.
[22]  O polską architekturę socrealistyczną, Materiały z krajowej partyjnej narady architektów z dnia 

20–21.VI.1949 w Warszawie, Warszawa 1950.
[23]  Paperny V., Architecture in the age of Stalin.Culture Two, Cambridge University Press, 2002.
[24]  Paszkowski  Z.,  Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką 

współczesną, Kraków 2012.
[25]  Ptaszycki T., Nowa Huta, Architektura, 3/1953.
[26]  Purchla J., Kraków w Europie Środka, Kraków 2000.
[27]  Purchla J., Miasto niepokorne, znaczenie lat 1946‒1956 dla rozwoju Krakowa,  [w:] Kraków‒

Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana M. Małeckiego w 70 rocznicę urodzin, 
Kraków 1996.

[28]  Purchla  J., Nowa Huta jako problem badawczy,  [w:] Narodziny Nowej Huty. Materiały sesji 
naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku, ed. J. Małecki, Kraków 1999.

[29]  Sibila L., Nowa Huta – architektura i twórcy „miasta idealnego”, [w:] Nowa Huta-architektura 
i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, ed. A. Biedrzycka, Kraków 2007.

[30]  Sibila L., Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949‒1959, Kraków 2007.
[31]  Stanek Ł., Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcji w przestrzeni Nowej Huty, 

[w:] Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty,  eds. M.  Kaltwasser, 
E. Majewska, K. Szreder, Kraków 2007.

[32]  Stanek Ł., Symulacje w Nowej Hucie: drogi wyjścia z kryzysu reprezentacji pewnego miasta, 
Obieg, 1/2006.

[33]  Stefański K., Architektura polska 1949–1956, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 27/1982.
[34]  Strakos M., Nova Ostrava a jeji satelity. Kapitoly z dejin architektury 30.‒50. let 20. stoletni, 

Ostrava 2010.
[35]  Tomasik W., Okolice socrealizmu. Prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009.
[36]  Ważyk A., Poemat dla dorosłych i inne wiersze, Warszawa 1956.
[37]  Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1983.
[38]  Winskowski P., Architektura polska lat 50. – idee zbiorowe i indywidualne, [in:] Futuryzm miast 

przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, eds. M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, 
Kraków 2007.

[39]  Włodarczyk W., Socrealizm, sztuka polska 1949‒1954, Paryż 1986.
[40]  Zrozumieć Nową Hutę, ed. A. Kurkiewicz, Kraków 2008.
[41]  Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973.



Ewa Cichy-Pazder1

Życiorys i doświadczenia zawodowe prof. dr hab. inż. arch. Stanisława Juchnowicza2

Profesor Stanisław Juchnowicz urodził się 10 czerwca 1923 roku w Lidzie, w woje-
wództwie nowogródzkim. Podstawową edukację rozpoczął w Kowalu. Uczył się następ-
nie w Samborze, Katowicach, Drohobyczu i Lwowie – już w czasie okupacji sowieckiej. 
We Lwowie kontynuował równocześnie rozpoczęte w Samborze studia muzyczne w konser-
watorium w klasie fortepianu.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej rozpoczął studia architektoniczne w Wyższej 
Szkole Technicznej, gdzie wykładali profesorowie z rozwiązanej Politechniki Lwowskiej.

Po wojnie rodzina zatrzymała się przez rok w Rzeszowie. Profesor zaczął tu pracę jako 
kreślarz w nowo powstałym Urzędzie Ziemskim. Studia architektoniczne zrealizował na 
trzech uczelniach technicznych: Politechnice Lwowskiej (1942‒1944), Akademii Górni-
czej w Krakowie (1945‒1947) oraz Politechnice Gdańskiej (1947‒1948), gdzie na Wydzia-
le Architektury uzyskał dyplom magisterski pod kierunkiem prof. Stanisława Różańskie-
go (1948). Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku kierownika Pracowni Urbanistycznej 
Z.O.R dla Odbudowy Starego Miasta w Gdańsku, spalonego w wyniku działań wojennych. 
Jednocześnie ze strony profesora Różańskiego pojawiła się propozycja asystentury na Poli-
technice Gdańskiej.

Po dwóch latach pracy nad planem odbudowy Gdańska Profesor Juchnowicz został za-
proszony przez generalnego projektanta Nowej Huty arch. Tadeusza Ptaszyckiego, do współ-
pracy przy projektowaniu i realizacji nowego miasta pod Krakowem, towarzyszącego bu-
dowie największej w Polsce hucie stali. Profesor z żalem opuścił Gdańsk i zorganizowaną 
przez siebie pracownię oraz Katedrę Urbanistyki. Wszak odbudowa Gdańska była dla nie-
go wielkim wyzwaniem i głęboko się w tę pracę zaangażował.

Praca na dla Nowej Huty trwała 9 lat. Istotnym dziełem profesora Juchnowicza był 
jego autorski wkład przy formułowaniu ostatecznej wersji planu Nowej Huty (jako sa-
modzielnego miasta), realizowanego w trudnych uwarunkowaniach politycznych. Rów-
nie znaczącym wkładem było projektowanie i realizacja kolejnych zespołów mieszkanio-
wych – tzw. jednostek sąsiedzkich – dla 30 tysięcy mieszkańców. Zrealizowana też została 
w znacznej mierze koncepcja teoretycznego miasta o określonych zasadach społecznych – 
„miasta ogrodu”.

Dziś coraz częściej myśli się o wpisaniu Nowej Huty na listę światowego dziedzictwa. 
Wartość tego zespołu doceniana jest przez autorytety zagraniczne. Na przykład świato-
wej sławy teoretyk architektury profesor Joseph Rykwat stwierdza: „Nowa Huta to bardzo 
ciekawe rozwiązanie urbanistyczne. Czas pokazał, że została rozsądnie zaprojektowana” 3.

Sam Profesor Juchnowicz, oceniając realizację Nowej Huty, w jednej ze swoich publi-
kacji wyraża pogląd, że „dziedzictwo niechciane dzieje się wówczas, gdy spuścizna prze-

1 Dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. Politechniki Poznańskiej i Politechniki Świętokrzyskiej.
2 Opracowanie oparto na wybranych materiałach publikowanych oraz pamięci autorki.
3 Dziennik Polski z 14.06.2013.
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szłości przypomina o klęskach, obcej dominacji, braku suwerenności i zniewoleniu”4. Nowa 
Huta od początku wywoływała negatywne reakcje, które do dziś są żywe. Jednak dzisiejsza 
świadomość wielkich potencjałów i możliwości rozwoju gospodarczego, przestrzennego 
i społecznego wschodnich dzielnic Krakowa wraz z Nową Hutą sprawia, że jest ona coraz 
bardziej doceniana. Architektura wygrała z czasem.

Rok 1954 Stanisław Juchnowicz podejmuje pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Urbanistyki, odpowiadając na propozy-
cję jej kierownika profesora Gerarda Ciołka. Otrzymanie stypendium fundacji Forda pozwala 
mu wyjechać w roku 1959 na studia do Stanów Zjednoczonych, do Instytutu Studiów Urba-
nistycznych Uniwersytetu Pensylwańskiego w Filadelfii. Kontakt z wykładowcami tej 
uczelni, kreatywnymi urbanistami i architektami o światowej renomie, a także zwiedzenie 
wielu rozwiniętych miast w USA staną się znaczącą inspiracją dla dalszej działalności profe-
sora – zarówno, zawodowej, naukowej, dydaktycznej i społecznej.

Po powrocie ze Stanów powstaje praca doktorska O związkach i wpływie ruchu na for-
mowanie dzielnic śródmiejskich miast Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (1962). 
Problematyka projektowania rozwoju miast i centrów miejskich staje się tematem wielu od-
czytów i referatów profesora. Zostaje też przez niego wprowadzona do programu wykładów 
i ćwiczeń na Wydziale Architektury PK. Skutkuje ponadto powstaniem ogólnokrajowej Sek-
cji Planowania Śródmieść przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Urbanistów Polskich, któ-
rą profesor będzie kierował przez wiele lat.

Kontynuacją tego kierunku badań jest praca habilitacyjna Metoda wyznaczania zasięgu 
obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz 
publikacja nagrodzona przez IV Wydział PAN zatytułowana Śródmieścia miast polskich. 
Studia nad kształtowaniem i rozwojem centrów (1971).

Po wyborze z międzynarodowego grona kandydatów, dokonanym przez rektora Uniwer-
sytetu im. Ahmadu Bello w Zarii (Nigeria), profesor Juchnowicz podjął się zorganizowa-
nia i kierowania na tym uniwersytecie Wydziałem Urbanistyki i Planowania Regionalnego 
(1973‒1981). Pełnił jednocześnie funkcję dziekana Fakultetu Projektowania Środowiska 
(1976–1978).

Dziewięcioletni pobyt w Afryce Zachodniej obejmował zarówno działalność organi-
zacyjno-dydaktyczną, jak i prace projektowe i realizacyjne, tworzone przy udziale współ-
pracowników i studentów. Weryfikacja nauczanych idei następowała poprzez praktyczne 
zastosowanie ich w wykonywanych pracach studyjnych i projektowych dotyczących zagad-
nień przestrzennych, społecznych i ekonomicznych. Wykonano wówczas projekty rozwoju 
(Master Plan) dla czterech miast w Nigerii Północnej. Były to: Gaya, Bichi, Zaria i Gombi. 
Raporty z badań opublikowane w dużym nakładzie dotyczące rozwoju miast i regionów Ni-
gerii poza celami praktycznymi, zawierały kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej 
dla potrzeb praktyki planistycznej. Prace te zaprezentował profesor na Kongresie IsoCARP 
w New Delhi w 1987 r. poświęconym problemom krajów rozwijających się.

W okresie pobytu w Nigerii profesor wykształcił około 200 urbanistów, którzy do dziś 
stanowią podstawową kadrę kraju. Wielu z nich pełni funkcje głównych urbanistów po-

4 Kraków-Nowa Huta dziedzictwo niechciane. Co dalej?, [w:] Dziedzictwo a rozwój, wyd. MCK, 
Kraków 2000.
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szczególnych stanów i większych miast kraju. Stanisław Juchnowicz sprawował również 
funkcję eksperta ONZ na Politechnice w Ibadanie w Nigerii (1976), opracowując programy 
nauczania w zakresie przedmiotu „urbanistyka i projektowanie miast”. W tej roli brał udział 
w przygotowaniu projektów dotyczących budowy nowej stolicy państwa Abuji. Jako ekspert 
rządu nigeryjskiego stworzył pierwszą koncepcję planu stolicy i przedstawił ją na Kongre-
sie Urbanistów Nigeryjskich w Ibadanie.

W trakcie pobytu w Nigerii prof. Stanisław Juchnowicz był promotorem kilkudziesię-
ciu prac magisterskich i dziewięciu dysertacji doktorskich, recenzowanych przez znanych 
urbanistów i naukowców m.in. przez Kevina Lyncha i Jerzego Regulskiego.

Po powrocie z Afryki profesor objął kierownictwo Zakładu Planowania Przestrzenne-
go na Wydziale Architektury PK (1967‒1970), a w 1970 roku został wicedyrektorem Insty-
tutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA PK. Na lata 1984‒1987 przypadł okres 
pełnienia funkcji dziekana Wydziału Architektury PK.

W 1985 roku doprowadził do formalnego powołania przez ministerstwo Ośrodka 
Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się przy Politechnice Krakowskiej. Od 
początku był dyrektorem ośrodka, a od 2005 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady 
Naukowej. Opracował kompleksowy i wieloaspektowy program i regulamin ośrodka, który 
od 2001 roku stał się Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych 
Politechniki Krakowskiej. W ramach Centrum profesor zainicjował powstanie studenckie-
go Koła Naukowego „Afryka”. W czasie swojej działalności w MCK prowadził wiele prac 
dyplomowych i doktorskich związanych z rozwojem miast afrykańskich.

W 1991 roku zorganizował Instytut Projektowania Miast i Regionów WA PK i został 
wybrany jego pierwszym dyrektorem. Kierował nim przez kilka lat.

Działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej profesora towarzyszyła praktyka 
projektowa, przejawiająca się m.in. wielokrotnym uczestnictwem w urbanistyczno-archi-
tektonicznych konkursach krajowych i międzynarodowych (wiele prac zostało nagrodzo-
nych). Do ważniejszych osiągnięć należą projekty centrów miast: Łodzi, Krakowa, Lublina 
i Chorzowa oraz Santiago de Chile. Prestiżowe miejsce wśród tych prac zajmuje główny 
budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zrealizowany w zabytkowym komplek-
sie (1972‒1981).

Do znaczących osiągnięć profesora, jako głównego projektanta, współautora i kierowni-
ka zespołu, należy zaliczyć m.in.: uhonorowane I nagrodą Stołecznego Króleskiego Miasta 
Krakowa (za lata 1999‒2002) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego obszaru strategicznego Kraków-Wschód wraz z Hutą T. Sendzimira (1996‒1998), 
przyjęte i zatwierdzone przez Urząd Miasta Krakowa. Ważne jest też Studium rekultywa-
cji i rehabilitacji terenów zdegradowanych kopalnictwem węglowym w rejonie Wałbrzycha 
(1990‒1991) oraz Plan zagospodarowania przestrzennego Śnieżnickiego Parku Krajobra-
zowego (1991‒1992) zatwierdzony przez władze wojewódzkie w 1993 roku i realizowany 
we współpracy ze stroną czeską (Śnieżnik-Jesennik). Wspomnieć też trzeba o Projekcie par-
ku Starorzecza Wisły w Nowej Hucie (1996‒1998).

Wśród prac naukowo-badawczych koordynowanych, kierowanych i realizowanych 
przez profesora zwraca uwagę Resortowy Program Badawczy Podstawowy RPBP I/C Za-
gadnienia teoretyczne i metodologiczne rewaloryzacji budynków i zespołów na tle rozwoju 
miast. Mieści się w tym zarówno jego koncepcja merytoryczna, kierownictwo i koordyna-
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cja II stopnia, jak i współpraca interdyscyplinarna, realizowana między Politechniką Kra-
kowską a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989‒1991).

Działalność Stanisława Juchnowicza, wybitnego naukowca, projektanta i dydaktyka nie 
ogranicza się tylko do pracy zawodowej. Ten społecznik, przyjaciel ludzi, przyrody i zabyt-
ków kultury, działa w różnych organizacjach społecznych i zawodowych na czele z Polskim 
Klubem Ekologicznym (PKE) jako członek-założyciel i wieloletni jego prezes. Wprowadził 
klub do międzynarodowej sieci najważniejszych organizacji ekologicznych. Reprezento-
wał też wielokrotnie organizacje ekologiczne kraju, uczestnicząc w delegacjach rządowych 
na konferencjach międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska.

W czasie przemian politycznych w Polsce profesor Stanisław Juchnowicz był uczest-
nikiem okrągłego stołu w podzespole ds. ekologii. Działa aktywnie w różnych stowarzy-
szeniach, w tym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Urbanistów IsoCARP. Dwukrotnie 
był prezesem Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Pełnił przez wiele 
lat funkcję Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Krakowskiego 
PAN. Jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska i członkiem Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Zabytków Krakowa od początku jego istnienia. Jest też członkiem Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich, w którym przez wiele lat należał do Rady SARP.

Bogaty dorobek profesora spotkał się z wieloma wyrazami uznania. Stanisław Juchno-
wicz otrzymał m.in. Państwową Nagrodę Artystyczną II stopnia za projekt realizacji miasta 
Nowa Huta oraz I zespołową Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru strategicznego 
Kraków-Wschód. Odznaczony został Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orde-
rem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; przyznano mu Nagrodę Wy-
działu IV PAN, Krakowską Nagrodą SARP oraz wiele innych.

W roku 2013 profesor Stanisław Juchnowicz, w uznaniu zasług dla miasta w którym 
pracował i mieszka, jako pierwszy architekt, otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywa-
tela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na wniosek Prezydenta Miasta.
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