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WSTĘP
Podstawowym celem Projektu ,,Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”
w ramach Zadania 5 AiU jest rozwój potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem programu Konkursowy program wyjazdów studialnych i warsztatów (Zdanie 5, poz. 172 i 175) jest poznawanie z autopsji wybitnych realizacji obiektów
architektonicznych i zespołów urbanistycznych, programów rewitalizacyjnych i konserwatorskich, działań związanych z szeroko rozumianą ekologią w architekturze i urbanistyce, zapoznanie się z metodami rozwiązywania współczesnych problemów miejskich aglomeracji
i obszarów metropolitalnych. Celem programu może być również uczestniczenie w naukowych i dydaktycznych warsztatach oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych
i dydaktycznych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi (uczelniami).
W Konkursowym programie wyjazdów studialnych i warsztatów mogą uczestniczyć
nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Wniosek o zakwalifikowanie do tego programu, zawierający
opis planowanych w ramach studialnego wyjazdu badań naukowych, podlega regulaminowemu procesowi kwalifikacji. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Zadania 5 ocenia
przydatność wnioskowanego programu wyjazdu studialnego dla prowadzonych przez wnioskodawcę badań naukowych, sprzyjających przyspieszeniu prac nad dysertacją doktorską,
habilitacyjną lub książką naukową oraz dla realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej programu dydaktycznego.
Publikacja zbioru recenzowanych artykułów naukowych, stanowiących efekt prowadzonych w ramach wyjazdu studialnego badań w wydawnictwie Serii Architektura – Czasopismo Techniczne (Technical Transaction) – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, służy
udostępnieniu i upowszechnieniu najnowszej wiedzy w zakresie problemów architektury
i urbanistyki. Pierwszy tom takiej publikacji oddaliśmy do rąk Czytelników w 2011 roku.
W okresie trwania i realizacji programu (do roku 2015) planujemy w każdym roku publikację (jednego lub dwóch tomów) serii wybranych artykułów naukowych.
Projekt ,,Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej –
najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
prof. dr hab. inż. arch. JACEK GYURKOVICH
Koordynator Zadania 5AiU

INTRODUCTION
The primary objective of the Project “The 21st century University of Technology – Developmental
programme at Cracow University of Technology – Highest-quality education for future Polish engineers”
within Assignment 5 A&U is to develop the educational potential of the Faculty of Architecture, Cracow
University of Technology. The objective of the Competitive programme of research trips and workshops
(assignment 5, it. 172 and 175) is to observe outstanding architectural objects and urban complexes,
revitalization and conservation programmes, activities related to broadly understood ecology in
architecture and urbanism, the idea of the sustainable development of urbanized spaces as well as the
methods of solving contemporary problems in urban agglomerations and metropolitan areas. Another
objective of this programme may be to participate in educational workshops and science conferences
as well as to establish and develop professional contacts with foreign scientific and academic centres
(universities).
Academic teachers who work full-time at the Faculty of Architecture, Cracow University of
Technology can take part in the Competitive programme of research trips and workshops. An application
for permission to participate in this programme, including a description of scientific research planned
in the course a trip, undergoes the statutory process of qualification. The Faculty’s Selection Committee
for Assignment 5 assesses the relevance of the submitted programme of a trip to the applicant’s research
which could help to force the pace of work on a doctoral/postdoctoral dissertation or a science book as
well as to the educational programme implemented at the Faculty of Architecture, Cracow University of
Technology.
The publication of a selection of science articles, resulting from research carried out within a trip,
in the periodical Technical Transactions – Architecture (Cracow University of Technology Press), serves to
popularize the latest knowledge in the field of architectural and urban problems. In 2011, we presented the
Readers with Volume One. We plan to release one or two volumes within this series yearly while realizing
the Project (until 2015).
The Project “The 21st century University of Technology – Developmental programme at Cracow
University of Technology – Highest-quality education for future Polish engineers” is co-financed by the
European Union within the European Social Fund.
JACEK GYURKOVICH, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.
Coordinator of Assignment 5A&U

Monika Gołąb-Korzeniowska∗

SZWAJCARSKIE PODEJŚCIE
DO KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI
SWISS APPROACH TO SPACE UTILIZATION
Streszczenie
Bardzo ograniczone areały ziemi w Szwajcarii powodują konieczność ich ochrony. Ocena obecnego stanu
zagospodarowania oraz użytkowania terenu wskazuje na istotny problem stałej presji zabudowy na tereny
rolne. Obserwuje się rozrost terytorialny miast oraz istnienie zbyt dużych i nie zawsze właściwie rozmieszczonych rezerw terenu pod budownictwo. Sytuacja ta generuje dodatkowo wysokie koszty rozwoju miast
i infrastruktury transportowej. Polityka przestrzenna w Szwajcarii ma na celu zapewnienie efektywnego
wykorzystania terenu. Planowanie przestrzenne stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi regulujących
procesy rozwojowe nakierowane na zrównoważony rozwój. Wprowadzony jest wymóg prawny określenia
wyraźnej granicy pomiędzy terenami budowlanymi i niebudowlanymi i ich rygorystyczne przestrzeganie. Granice te są określane w planie zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminy i zatwierdzane
na szczeblu kantonu. Prowadzi to do budowy zwartych miast o wielofunkcyjnej strukturze. Szwajcarskie
doświadczenia w kształtowaniu przestrzeni mogą stanowić inspiracje w szukaniu metod rozwiązywania
polskich problemów planistycznych.
Słowa kluczowe: miasta szwajcarskie, efektywne wykorzystanie terenu, planowanie przestrzenne
Abstract
Highly limited land acreages in Switzerland necessitate their protection. Assessment of current land
development and utilization indicates the significant problem of the constant pressure of development on
arable lands. One can observe the territorial expansion of cities as well as the existence of excessively large
and improperly situated land reserves for construction. This situation additionally generates high costs
of the development of cities and transport infrastructure development. The purpose of spatial policy in
Switzerland is to provide effective land utilization. Spatial planning is one of the most important tools for
regulating processes aimed at sustainable development. A legal obligation to determine clear-cut borders
between developable and non-developable lands and to observe them rigorously has been introduced. These
borders are specified in a spatial development plan at the communal level and approved at the cantonal
level. This leads to the construction of compact cities with multifunctional structure. Swiss experiences in
space shaping can inspire a search for methods of solving planning problems in Poland.
Keywords: Swiss cities, effective land utilization, spatial planning
*

Dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział
Architektury, Politechnika Krakowska.
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1. Wstęp
Gospodarowania przestrzenią Polski i Szwajcarii wydaje się być trudne do porównania. Uwarunkowania gospodarcze, społeczne, prawne i przede wszystkim przestrzenne zdecydowanie różnią te dwa kraje.
Wydaje się jednak, że pomimo różnic istnieje wiele podstawowych zagadnień wynikających z konieczności
prowadzenia równoważonego rozwoju, dotyczących miast europejskich oraz zbieżność w wyznaczaniu
celów planowania przestrzennego. Szwajcarskie myślenie o kształtowaniu przestrzeni, doświadczenia planistyczne i szukanie metod rozwiązywania problemów mogą być inspirujące.
2. Charakterystyka stanu istniejącego. Tereny zurbanizowane
Rozumienie szczególnego podejścia do zagadnień rozwoju szwajcarskich miast wymaga spojrzenia na charakterystyczne cechy użytkowania przestrzeni całego kraju. Obecnie, na podstawie informacji
Federalnego Urzędy ds. Zagospodarowania Przestrzennego1, struktura użytkowania terenu w Szwajcarii przedstawia się następująco: 37% powierzchni kraju stanowią grunty rolne, 31% – lasy, 25% – góry
i wody, 7% to tereny zabudowane, ich około 50% stanowią budynki, a ponad 30% zajmuje infrastruktura
transportowa (drogi, koleje lotniska)2. Obserwacja rozwoju miast od połowy lat 80. XX wieku wykazała,
że 1/3 nowych terenów wyznaczanych pod zabudowę zajęta została przez domki jednorodzinne. Ponad
0,5 mln. osób mieszka poza strefą zamieszkiwania3. Dane wskazują, że w 2002 roku powstało w niej aż
13% nowych budynków. Bardzo ograniczone tereny rolne kurczą się bardzo szybko. Według tych samych
źródeł w Szwajcarii co sekundę znika 1 m2 ziemi rolnej. Dlatego maksymalna ochrona gruntów rolnych jest
jednym z najistotniejszych celów gospodarki przestrzennej.
Tereny zabudowane przypadające na jednego Szwajcara w 1980 roku wynosiły ponad 380 m2, aktualnie wynoszą około 400 m2. Zmienia się obecnie sytuacja w miastach, gdzie po postępującym od lat 70.
ubiegłego stulecia ubytku mieszkańców miast rejestrowany jest wzrost ich liczby. Wzrasta również zapotrzebowanie na powierzchnie mieszkalne. W 1980 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 34 m2
powierzchni mieszkalnej, obecnie jest to ok. 48 m2, a prognozy na 2030 rok zakładają wzrost do 55 m2.
Prognozy wynikają z wzrastającego dobrobytu, zmian demograficznych i społecznych, m.in. związanymi
z powiększającą się liczbą jednoosobowych gospodarstw domowych. Rezerwy budowlane przyjęte w planach zagospodarowania przestrzennego gmin są nierównomiernie rozmieszczone i większe niż wynika to
z aktualnych potrzeb. Dodatkowe tereny rozwojowe upatrywane są w istniejących terenach poprzemysłowych szacowanych w skali kraju na 1820 ha.
Opracowany w 2005 roku Raport o rozwoju przestrzennym Szwajcarii4 wskazuje na ekspansję terytorialną aglomeracji. Ich rozwój przestrzenny następuje szybciej niż przyrost ludności kosztem terenów
przyległych, które tracą swój wiejski charakter. Aglomeracje koncentrują na swoim obszarze 82% miejsc
pracy. Rozprzestrzenianie się zabudowy generuje potrzebę coraz dłuższych dojazdów. Obserwowane od
1

2

3

4

Federalny Urząd ds. Zagospodarowania
��������������������������������������������������������������������������������������
Przestrzennego ARE; Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji Bundesamt für Raumentwicklung ARE; Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK.
W porównaniu, w Polsce: 60,3% to grunty rolne, 30,6% – lasy, ponad 7% – tereny zabudowane. Pozostałą powierzchnię zajmują użytki ekologiczne, wody i nieużytki. Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa LIV.
Są to tereny wyznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego jako wyłączone z możliwości wprowadzania
zabudowy.
Federalny Urząd ds. Zagospodarowania Przestrzennego ARE „Raport o Rozwoju Przestrzennym 2005” (Raumentwicklungsbericht 2005).
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1980 roku zjawisko przenoszenia firm do gmin położonych w sąsiedztwie głównego miasta dodatkowo
wymusza dojazdy, a utrudnieniem jest słabo rozwinięty tutaj transport publiczny. Obecnie nie udało się
w pełni skoordynować rozwoju przestrzennego i infrastruktury transportowej. Wzrost odległości pomiędzy
miejscami pracy, zamieszkiwania i wypoczynku znacznie się powiększył. Na początku XXI w. nastąpił
znaczący wzrost mobilności, nie tylko w zakresie częstotliwości, ale również długości podróży, któremu
towarzyszy rozwój dróg i linii kolejowych.
3. Przestrzeń miejska i jej środowisko
Miasta w Szwajcarii są stosunkowo niewielkie. Największe z nich Zurich liczy około 372 tys. mieszkańców. Kolejne: Genewa, Bazylea, Lozanna i Berno nie przekraczają liczby 190 tysięcy.
Zabudowa miast w całościowym odbiorze tworzy zwarte formy z wyróżniającymi się w strukturze
historycznymi zespołami staromiejskimi. Widoczna jest dbałość o zachowanie ich zabytkowej formy. Specyfika krajobrazowa wynika z położenia geograficznego wydobywającego cechy przestrzenne. Decydują
o tym zarówno bogata rzeźba terenu, jak i jeziora i rzeki, nad którymi są położone.
Funkcjonalnie miasta cechują się przemieszaną strukturą o dużym udziale mieszkań w strefach centralnych. Tereny przemysłowe obrastają innymi formami użytkowania tak, że często znajdują się w zwartej tkance miasta. Szczególnie dotyczy to Bazylei i Zurichu. Tereny zieleni charakteryzują się starannym
utrzymaniem, miejsca niezainwestowane są pielęgnowane, czasem posiadają funkcje rolnicze (np. winnice). Do celów rekreacyjnych poza terenami sportowymi oraz parkami są także miejskie kąpieliska5. Bardzo
sprawnie rozwiązana komunikacja miejska – duża liczba pojazdów i linii – powodują znaczne zapotrzebowanie na powierzchnie dla węzłów przesiadkowych i dworców, tworząc rozległe place komunikacyjne.
Bardzo istotną cechą, wpływającą także na zbliżanie się do siebie różnych form użytkowania terenu,
jest stan środowiska. Jego wskaźniki w Szwajcarii należą do najlepszych w Europie. Jest to efektem stosowania bardzo skutecznych technologii w zakresie usuwania zanieczyszczeń oraz polityki państwa w zakresie promowania zrównoważonej komunikacji i opłat środowiskowych. Wskaźniki czystości środowiska
i poczucie bezpieczeństwa – zaufania do niezawodności systemów zabezpieczeń – stwarzają możliwość
istnienia obok siebie funkcji w powszechnym odczuciu konfliktowych6. Akceptowana społecznie jest lokalizacja spalarni śmieci w mieście (obecnie na terenie Szwajcarii jest ich 29). Szczególnym przykładem
może tu być Zurich, gdzie zabudowa mieszkaniowa znajduje się w zasięgu około 150 m, a tereny rekreacyjne 100 m od spalarni oddzielone od niej jedynie linią kolejową. Również czyste są wody rzek i jezior. Nie
rozwiązany jest problem hałasu w mieście i to on decyduje o ograniczeniach lokalizacyjnych.
4. Efektywne wykorzystanie terenu
Ze względu na bardzo ograniczone dostępne areały ziemi jednym z najważniejszych celów sterowania procesami rozwojowymi Szwajcarii jest oszczędne gospodarowanie terenem. Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2012–20157 precyzuje w zakresie zagospodarowania przestrzennego te z czynników, które
zdaniem jej autorów wpływają na brak równoważenia rozwoju. Należą do nich:
5

6

7

Np. w Bazylei powszechne jest spływanie wpław Renem, a wzdłuż trasy spływu przygotowane są miejsca dostępu do
wody wyposażone w prysznice, również w centralnych miejscach miasta.
Mieszkanka budynku znajdującego się bezpośrednio przy ogrodzeniu zakładów farmaceutycznych w Bazylei na pytanie o poczucie zagrożenia związanego z potencjalną awarią pokazała pager otrzymany od firmy, za pomocą którego
w wypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa zostanie ostrzeżona.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2012–2015 przyjęta przez Radę Federalną w dniu 25 stycznia 2012 (Sustainable
Development Strategy 20122015 – publikacja www.are.admin.ch/nhb).
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– niekontrolowany ubytek terenów rolnych,
– fragmentacja krajobrazu ograniczająca zdolność do regeneracji zasobów naturalnych, negatywnie
wpływająca na różnorodność biologiczną, obniżająca jakość życia i atrakcyjność turystyczną,
– rozrost terytorialny miast generujący wydłużenie podróży mieszkańców.
Przestrzenny wymiar widoczny jest w rozprzestrzenianiu się zabudowy w strefach niebudowlanych,
rozroście terytorialnym aglomeracji i nie zawsze właściwie rozmieszczonych rezerwach terenu pod budownictwo. Sytuacja ta generuje dodatkowo wysokie koszty rozwoju miast i sieci drogowych (przymusowa
mobilność na kierunkach dom–praca).
Poza rozpraszaniem zabudowy w strefach podmiejskich dodatkowym ważnym problemem jest istnienie drugich domów powodujących zabudowywanie miejsc bardzo atrakcyjnych krajobrazowo i generujących znaczące powierzchnie zabudowy. Ocenia się, że na terenie Szwajcarii istnieje ponad 0,5 mln
drugich domów8. Rozwój budownictwa dotyczy również brzegów jezior, które wbrew zapisom ustawy
o planowaniu przestrzennym9 na skutek zabudowy straciły możliwość swobodnego dostępu do wody.
Jako jeden z podstawowych warunków mających na celu ograniczenie nadmiernego rozrostu
terenów budowlanych jest przyjęcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju obowiązku utrzymania
wskaźnika 400 m2 terenów budowlanych na jednego mieszkańca. Jest on zgodny z aktualnie istniejącą
wielkością. Prowadzone badania wskazują, że w obecnie wyznaczonych strefach budowlanych istnieją
jeszcze rezerwy na poziomie 17–21%, więc podstawowym celem będzie dążenie do wykorzystania ich
w pierwszej kolejności. Rząd Federacyjny stawia wymagania prowadzenia bardzo precyzyjnego monitorowania zmian w obrębie istniejących miast oraz weryfikacji istniejącego zapotrzebowania na nowe
tereny budowlane.
Tworzona obecnie Koncepcja Rozwoju Przestrzennego Szwajcarii10 wskazuje jako główne założenia poprawy polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, między innymi, oszczędne korzystanie z zasobów nieodnawialnych, a szczególnie gruntów rolnych. Rozwój osadnictwa ma skupiać się w przewadze
na przebudowie istniejących terenów miejskiej, tworząc zwarte układy, jednak z uwzględnieniem potrzeby
wprowadzania zieleni miejskiej.
5. Zagospodarowanie przestrzenne a oszczędne gospodarowanie przestrzenią
Znaczenie, jakie Szwajcarzy przypisują trosce o przestrzeń i środowisko, ma swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r.11 w Oddziale 4: Środowisko
i planowanie przestrzenne (art. 73–80) Artykuł 75 pkt. 1 odnoszący się do planowania przestrzennego
stanowi:
1. „Federacja ustala zasady planowania przestrzennego. Nakłada to obowiązki na kantony i służy
celowemu i gospodarnemu wykorzystaniu ziemi oraz uporządkowanemu zasiedlaniu kraju”.
8

9

10
11

Wiodącym w tym zakresie kantonem jest Wallis, jednak największy udział procentowy w stosunku do pozostałej
zabudowy mieszkaniowej domów jest w Gryzoni – 37% (źródło: Federalny Departament Środowiska, Transportu,
Energii i Komunikacji). Władze Szwajcarii wprowadziły w zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym, które
weszły w życie 01.07.2011 r. dotyczyły nałożenia na kantony obowiązku kontroli liczby domów letniskowych i dostosowania jej do warunków lokalnych. Aktualnie przedmiotem dyskusji jest projekt obowiązkowego ograniczenia
do max 20% całej zabudowy.
Federalna Ustawa o planowaniu przestrzennym z dnia 22 Czerwca 1979 (z późn. zmianami) Bundesgesetz vom 22.
Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) art. 3 pkt. 2c.
Koncepcja przestrzenna Szwajcarii Raumkonzept Schweiz – dokument z 2011 roku w trakcie konsultacji.
Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, Tłum. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2000.
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Podstawowym aktem prawnym na szczeblu krajowym jest ustawa o planowaniu przestrzennym,
RPG z dnia 22 Czerwca 1979 r. (z późn. zmianami)12. Artykuł 1 ustawy określa jako główny cel planowania rozważne wykorzystanie ziemi i koordynację działań na wszystkich szczeblach skierowanych na
rozwój kraju odpowiadający warunkom naturalnym, potrzebom ludności i gospodarki. Do zapewnienia
ochrony terenów rolnych wprowadzony jest wymóg prawny określenia wyraźnej granicy pomiędzy terenami budowlanymi i niebudowlanymi i ich rygorystyczne przestrzeganie. Granice te są określane w planie
zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminy i zatwierdzane na szczeblu kantonu. Budowa poza
wyznaczonymi strefami musi uzyskać zgodę w kantonie. Wykonywane dla gmin plany zagospodarowania
przestrzennego stanowią akty prawa miejscowego.
Strefa zabudowy obejmuje już istniejące tereny zainwestowane oraz przewidziane do zabudowy
w ciągu kolejnych 15 lat. Okres ten wynika ze spoczywającego na gminie obowiązku uzbrojenia terenów
przed wprowadzaniem zabudowy. W tym okresie powinno nastąpić, z podziałem na etapy, przygotowanie
pod zabudowę przeznaczonych do tego terenów.
Ekonomiczne wykorzystanie terenu kontrolowane jest na szczeblu centralnym. Dotyczy to zarówno
nowych terenów, jak i optymalnego wykorzystania istniejących obszarów o zróżnicowanym użytkowaniu13. Zadania w zakresie panowania nad rozwojem przestrzennym powierzone są kantonom. Kantonalne
przepisy wykonawcze w zakresie planowania przestrzennego często różnią się między sobą regulacjami
i terminologią.
6. Berno – miasto i jego rozwój
Berno jest miastem, w którym warunki życia kształtują się powyżej średniej krajowej. Problemem
Berna jest brak równowagi pomiędzy miejscami pracy a liczbą mieszkańców. Obecnie ocenia się nadwyżkę miejsc pracy nad liczbę mieszkańców o około 20 tysięcy. Jest to efektem spadku liczby mieszkańców
w mieście o 22% w ciągu ostatnich 40 lat i dalszego postępu tego procesu (aktualnie liczba mieszkańców
miasta wynosi 124 400 mieszkańców14). Jego przyczyna upatrywana jest w niskim przyroście mieszkań,
który w ciągu ostatnich 10 lat wynosił około 100 mieszkań rocznie, a w ciągu ostatnich trzech lat kształtował się na poziomie 33–9315. Brak mieszkań odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców skutkuje
osiedlaniem się osób zatrudnionych w Bernie w otaczających gminach, co z kolei powoduje zwiększoną
ilość dojazdów do pracy.
Program budowy mieszkań przewiduje powstanie około 3000 nowych mieszkań w ciągu najbliższych lat. Mają one powstać również na nowych terenach poza wyznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania strefą zabudowy. Analizy prowadzone na potrzeby rozwoju mieszkalnictwa wykazują brak
możliwości realizacji w całości programu mieszkaniowego przez dogęszczenia i przekształcenia istniejącej
tkanki miejskiej.
Największy zespół mieszkaniowy położony w nowoinwestowanych terenach to Brunnen. Nowe
budynki mieszkalne powstają w sąsiedztwie centrum rozrywkowo-handlowego „West Side”. Zespołowi
towarzyszyć będzie nowy park Brunnen Park o pow. 5,5 ha (jeden z największych parków w mieście).
Wznoszone obecnie osiedle tworzące kwartał Bümpliz-Betlejem składać się będzie z 800–1000 mieszkań
dla 2600 mieszkańców.
12
13
14

15

Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG).
Rudolf Muggli, Spatial Planningi Switzerland:a short introduction, Swiss Planing Association VLP-ASPAN.
Statistical Data on Switzerland 2012; Federal Statistical Office Section Dissemination and Publications, Luty 2012.
Aglomeracja Berna liczy 344 720 mieszkańców.
Stadtplanungsamt Bern (http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/stadtplanung).
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Cechą budownictwa mieszkaniowego w Bernie, podobnie jak w całej Szwajcarii, jest zdecydowana
przewaga budynków wielorodzinnych przeznaczonych pod najem16. Ten sposób korzystania z zasobów
mieszkaniowych charakteryzuje się:
– elastycznym wykorzystaniem mieszkań – przenoszenie się mieszkańców do nowych mieszkań uzależnione jest od ich sytuacji rodzinnej i majątkowej, powoduje również ograniczanie podróży wynikające
z możliwości mieszkania w pobliżu miejsca pracy,
– ciągłości rozwoju miasta jako struktury miejskiej o zwartej intensywnie zabudowanej tkance.
Precyzyjnie monitorowanie liczby mieszkań, ich stopnia zasiedlenia z podziałem na poszczególne
dzielnice miasta jest bardzo ważny z punktu widzenia prognoz dla gospodarki mieszkaniowej.
Jednym z dokumentów określających zasady polityki przestrzennej Berna jest Koncepcja przestrzennego rozwoju miasta – Stadtentwicklungskonzept (STEK)17. Opisuje ona cele i środki rozwoju miasta,
w okresie najbliższych lat. Głównym celem STEK jest poprawa warunków i jakości życia oraz określenie
w jakim stopniu można to osiągnąć przez oszczędne korzystanie z terenu, a także rozwiązania w zakresie
infrastruktury transportowej i technicznej. Jej zapisy służą wprowadzaniu zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i tworzenia projektów urbanistycznych.
Efektem wprowadzonej w 2004 r. aktualizacji STEK w zakresie tworzenia infrastruktury na rzecz
zabudowy mieszkaniowej stała się budowa nowej spalarni odpadów i straży pożarnej. Spalarnia odpadów
zostanie oddana do użytku w 2012 roku. Zwolnione miejsce przewidziane jest pod rozwój nowoczesnej
dzielnicy mieszkaniowej (około 250 domów) w centrum miasta.
Budowanie „wewnętrzne” miasta to nie tylko domy mieszkalne, choć w polityce przestrzennej problemy mieszkaniowe stawiane są bardzo wysoko. Realizowane projekty w ramach gospodarczych priorytetów rozwoju (ESP)18 to przede wszystkim rozbudowa dworca w Bernie oraz wielofunkcyjne zespoły:
Wankdorf i Ausserholligen. Największy z projektów dotyczy terenu Wankdorf, który ma pełnić funkcje
targowe, konferencyjne, centrum biurowego oraz sportu i wypoczynku, a także mieszkaniowe. Obecnie
rozwijane są projekty dla WankdorfCity – dzielnicy biznesu, gdzie przewiduje się koncentrację około 4000
miejsc pracy w firmach i administracji publicznej oraz projekty związane z infrastrukturą drogową, jak
Wankdorf Platz.
Przedmiotem projektów miejskich są rozwiązania dla przestrzeni publicznych (w tym zagospodarowania doliny rzeki Aare) oraz utrzymanie terenów zieleni, które obecnie stanowią prawie 50% miasta.
Strategia rozwoju Berna do 2020 roku zakłada wzrost ludności miasta do 140 000 i równocześnie
utrzymując istniejące „zielone” przestrzenie19. Oznacza to konieczność tworzenia nowych mieszkań poprzez:
16

17

18

19

W 2010 roku pozwolenia na budowę uzyskały 33 budynki wielorodzinne, 6 mieszkaniowych z usługami, żaden
dom jednorodzinny, zezwolenia na przebudowę i modernizację – 40 budynków, źródło: Inspektorat Budownictwa
w Bernie – dane z bazy danych: 28 lipca 2011.
Stadtentwicklungskonzept (STEK) składa się z 3 części: Gesamtkonzept, Siedlungskonzept i Verkehrskonzept. Ze
względu na zmieniające się warunki STEK jest na bieżąco uzupełniany lub aktualizowany. Obecnie obowiązujący
dokument z 1995 roku został zaktualizowany w 1998 roku – w zakresie miejsc rekreacji i handlu „Freizeit- und
Einkaufsnutzungen”, w 2003 roku w zakresie zabudowy mieszkaniowej „Wohnen 2003”, a w 2004 r. w zakresie
tworzenia infrastruktury na rzecz zabudowy mieszkaniowej „Verlagerung von Infrastrukturanlagen zu Gunsten der
Wohnstadt Bern”.
Gospodarcze priorytety rozwojowe (ESP – Entwicklungsschwer) są określane na poziomie kantonu. Koncepcja
ESP jest efektem polityki regionalnej – koordynacji sektorów: planowania, transportu i ochrony środowiska. Kanton Berno wyznaczył 31 ESP należą do nich Bahnhof Bern, Ausserholligen i największy z nich Wankdorf. Źródło:
Kanton Bern, oficjalna strona Kantonu (www.jgk.be.ch).
Strategia rozwoju Berna (Strategie Bern 2020) przyjęta przez Radę Miasta w 2009 roku.
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przebudowę w obszarach gęsto zaludnionych,
przebudowę w obszarach rewitalizacji,
planowanie w mieście nowych osiedli i zapełnianie wolnych działek,
zamianę terenów.
Niezbędne jest również poszerzanie granic zabudowy.
7. Plan zagospodarowania przestrzennego Berna

Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym ma na celu koordynowanie różnych polityk sektorowych. Gminy mają ważną rolę w tym procesie. Uwzględniając ogólne wytyczne, określają własne
kierunki rozwoju. Tworzą one dokument będący prawem lokalnym.
Dla gmin szwajcarskich podstawowe cele planowania na szczeblu lokalnym to20:
– analiza przestrzenna powierzchni całej gminy obejmująca trzy wymiary zrównoważonego rozwoju
(społeczny, gospodarczy i środowiskowy);
– koordynacja rozwoju terenów mieszkaniowych i infrastruktury transportowej;
– całościowe określenie sposobów użytkowania przestrzeni: w obszarach budowlanych i poza nimi – koordynacja działań związanych z wykorzystaniem terenu i jego ochroną;
– zapewnienie dostępnych stref rozwojowych we właściwych miejscach;
– wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
– uwzględnienie kwestii dostaw energii;
– określenie warunków dla odnowy istniejących dzielnic w odniesieniu do zmieniającej się przestrzeni
i oczekiwań przyszłych mieszkańców.
Na terenie Berna obowiązują przepisy prawa budowlanego – Die Bauordnung (BO) będące lokalnymi przepisami wynikającymi z przyjętych zasad kształtowania przestrzeni na terenie miasta. Zawierają
one bardzo szczegółowe regulacje dotyczące rozmieszczenia zabudowy (odległości), wielkości i kształtu
budynku, wyglądu (rozplanowania) fasad, sposobu użytkowania i sposobu zagospodarowania otoczenia,
zwłaszcza w zakresie miejsc parkingowych i nasadzeń zieleni. Zapisy dotyczą rozmieszczenia budynków
w obszarze miasta zgodnego z podziałem na strefy zamieszczone na rysunkach planu. Plan dający podstawę do wydawania decyzji, związanej z zapisami przepisów budowlanych jest wykonany dla całości miasta
w skali 1:10 000. Składa się on z trzech osobnych rysunków:
1. Planu użytkowania terenów Der Nutzungszonenplan (NZP) pokazującego strefy o różnym użytkowaniu
oraz strefy ochronne wynikające z potrzeby ochrony krajobrazu.
2. Planu regulacji zabudowy Der Bauklassenplan (BKP) określającego regulacje w zakresie zasad kształtowania zabudowy (liczba pięter, szerokości frontów, głębokości budynku itp.). Ma on na celu harmonijne zagospodarowanie terenów integrujące starą i nową zabudowę.
3. Planu ochrony przed hałasem Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (ES) wskazującego na dozwolone
użytkowanie wynikające z istniejącego poziomu hałasu (dopuszczalne wielkości ekspozycji na hałas są
określane na szczeblu federalnym poprzez rozporządzenie Lärmschutz-Verordnung LSV).
Oprócz informacji zawartych na rysunkach obowiązują również linie zabudowy.
Zmiany wprowadzane do planu (wynikające np. z przebudowy terenu jak w przypadku terenu po
spalarni śmieci) powodują „wyjęcie z planu” tego obszaru i opracowanie dla niego – po analizach planu
szczegółowego.
Założeniem planu zagospodarowania przestrzennego jest tworzenie zwartego miasta z wielofunkcyjnymi zespołami polegającymi na przemieszaniu różnych rodzajów użytkowania terenu, z uwzględnieniem
20

Na podstawie Biura Planowania Lokalnego i Regionalnego Departamentu Planowania Kantonu.
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udziału mieszkań (w różnym procencie) we wszystkich strefach zabudowy, również w obszarze Starego
Miasta. Ma to na celu ograniczanie rozwoju infrastruktury, łatwą dostępność miejsc pracy i usług, a także
dużą dowolność w wyborze miejsca zamieszkania. Miasto nastawione jest na transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy. Realizacja niezbędnej dla niego infrastruktury jest wyprzedzająca w stosunku o zabudowy.
Przykładem takich działań może być budowa linii tramwajowej oraz przystanku kolejowego w zespole
West Side. Uciążliwości wynikające z obciążenia hałasem rozwiązywane są poprzez wyznaczanie stref dla
różnych rodzajów użytkowania związanych z zapewnieniem niezbędnych w nich warunków akustycznych.
Jednak regulacje prawne dopuszczają od nich odstępstwa jeżeli w projekcie zostaną zastosowane rozwiązania techniczne redukujące hałas w budynkach.
Ze względu na potrzebę ochrony sylwetki Starego Miasta wprowadzone przepisy wskazują na maksymalne wysokości budynków w zależności od miejsca i rodzaju zabudowy od dwóch do sześciu pięter.
Na terenie miasta jest jednak dużo terenów budowlanych, na których dopuszczone są szczególne parametry
wznoszonych obiektów. Oznacza to możliwość wprowadzania budynków o innych wysokościach, o ile na
to pozwalają przeprowadzone analizy krajobrazowe.
Wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach planu zagospodarowania przestrzennego Berna wymagają akceptacji społecznej w powszechnym referendum.
8. Wnioski
Przykład Szwajcarii wskazuje na znaczenie nieodnawialnego zasobu, jakim jest powierzchnia Ziemi. Kraj o bardzo ograniczonej dostępnej powierzchni dla funkcji rolniczych i skłonności do rozrostu
terytorialnego osadnictwa, bogatego i bogacącego się społeczeństwa o rosnących wymaganiach w zakresie
przestrzeni życiowej, szuka rozwiązań godzących oba te aspekty. Budowa zwartych miast nie jest kwestią
stosowania określonych doktryn urbanistycznych, ale koniecznością wynikającą z konkretnej sytuacji środowiskowej. Rygorystyczne przestrzeganie prowadzonej polityki przestrzennej daje szanse na spowolnienie ekspansji budownictwa w otwartych terenach, sprzyjać temu ma również podnoszenie jakości środowiska mieszkaniowego. Dotychczasowe doświadczenia nie w pełni jeszcze spełniają oczekiwania, dlatego
prowadzone są badania w kierunku szukania skuteczniejszych metod dla gospodarowania terenem.
Nieefektywne korzystanie z zasobów terenowych ma charakter ogólnoświatowy. Próba odnalezienia skutecznych narzędzi planistycznych do racjonalnego wyznaczania wielkości powierzchni terenów
budowlanych, przy założeniu równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a potrzebami społecznymi i gospodarczymi, jest także bardzo ważnym problemem dla Polski. Brak wymogu analiz w zakresie
realnych możliwości wykorzystania wyznaczanych w planach zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów i stref rozwojowych przed wprowadzaniem ich do dokumentów oraz ustalonych wymogów czasowych do realizacji przyjętych planów
doprowadza do sytuacji bardzo dużego, nieekonomicznego „zużycia terenu”21.
W trakcie debaty nad kształtem przestrzeni polskiej i zasadami regulującymi gospodarowaniem nią
doświadczenia szwajcarskie mogą stanowić ważny punkt odniesienia.
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Badania wykonane przez krakowski Instytut Rozwoju Miast w 2007 roku SUiKZP dla 54 gmin wskazały na przekroczenie w 75% z nich 1000 m2/osobę powierzchni pod zabudowę, wśród nich pięć przekroczyło 2000 m2/osobę,
a tylko w 6 średnia była poniżej 600 m2/osobę. W większości wypadków są to gminy wiejskie o niewielkim potencjale rozwojowym. Źródło: Analiza polityki przestrzennej gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego, Instytut rozwoju miast 2007 r., red. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Dorota
Szlenk-Dziubek, Tomasz Pilecki, Irenusz Wójcik, Alicja Stach – materiały konferencjne. Standardy szwajcarskie
określają wymagany wskaźnik 40 m2/osobę.
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1. Introduction
The manners of managing the spaces of Poland and Switzerland seem rather incomparable. The
economic, social, legal and, first and foremost, spatial conditions in these countries are completely different.
In spite of all the dissimilarities, however, they share some elementary issues resulting from the necessity of
the sustainable development of European cities and the objectives of spatial planning. The Swiss mode of
thinking about the formation of spaces, planning experiences and a search for methods of solving problems
can be inspiring.
2. Description of the Current State. Urbanized Areas
The comprehension of a special approach to the issues of the growth of Swiss cities requires a look
at the characteristic features of using the space of the entire country. Currently, according to information
from the Federal Office of Spatial Development1, the structure of land utilization in Switzerland looks like
this: 37% – arable lands, 31% – forests, 25% – mountains and waters, 7% – developed areas, including
buildings (50%) and transport infrastructure: roads, railways, airports (30%)2. The observation of urban
growth since the mid-1980s proves that one third of new grounds meant for construction is covered with
detached houses. More than 500,000 people live beyond the residential zone3 – for instance, the 2002 data
ascribe 13% of new buildings there. The limited arable lands are shrinking faster and faster. According to
the same sources, one square metre of Swiss arable land disappears every second. That is why maximum
protection of arable lands is one of the most important objectives of spatial economy.
In the year 1980, more than 380 m2 of developed land fell to one Swiss citizen – now it is about
2
400 m . The situation in the cities is changing: after the intensifying migration which began in the 1970s,
a growing urban population is being recorded. Demand for residential areas is rising, too. In 1980,
34 m2 of residential area fell to one inhabitant; nowadays it is c. 48 m2 and it is expected to reach 55 m2
by 2030. Such forecasts result from increasing prosperity, demographical and social changes related to the
growing number of one-person households. Unevenly placed building reserves assumed in plans of the
spatial development of communes exceed the current needs. Additional developable areas are ascribed to
the existing postindustrial grounds estimated at 1,820 ha in the scale of the country.
Report on Spatial Development 2005 for Switzerland4 indicates the territorial expansion of
agglomerations. Their spatial development proceeds faster than population growth at the expense of the
adjoining areas which lose their rural character. Agglomerations concentrate 82% of workplaces. The dispersion
of buildings generates a need for commuting at increasingly long distances. The phenomenon of moving
firms to communes situated in the vicinity of a major city, observed since 1980, imposes commuting which is
impeded by poorly developed public transport. So far, spatial development has not been fully coordinated with
the transport infrastructure, while the distance between places of work, residence and recreation has increased
considerably. At the beginning of the twenty-first century, we can notice a violent increase in mobility within
the frequency and distance of travel which is reflected in the development of roads and railways.
1

2

3
4

The Federal Office of Spatial Development ARE; Department of the Environment, Energy and Transport Bundesamt
für Raumentwicklung ARE; Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK.
In Poland: 60.3% – arable lands, 30.6% – forests, more than 7% – developed areas. The remaining area is occupied
by ecological zones, waters and wastelands. According to: Statistical Yearbook – Poland 2011. Central Bureau for
Statistics, Warsaw LIV.
These are areas defined in spatial development plans as excluded from construction.
The Federal Office of Spatial Development ARE “Report on Spatial Development 2005” (Raumentwicklungsbericht
2005).
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3. Urban Space and its Environment
The Swiss cities are not metropolises. The biggest one, Zurich has around 372,000 inhabitants,
whereas Geneva, Basel, Lausanne and Bern – less than 190,000.
In holistic reception, their buildings create compact forms with distinguishable old town complexes
in the historical structure. Attention to their original form is plain to see. The specificity of their landscape
results from the geographical position which brings out certain spatial features. It is determined by a rich
relief as well as lakes and rivers.
Functionally, the cities are characterized by a mixed structure with high participation of flats in
the central zones. Industrial grounds are being covered with other forms of utilization so that they often
find themselves in compact urban tissue, particularly in Basel and Zurich. Green zones are well-groomed,
while cultivated non-invested areas sometimes fulfill agricultural functions (e.g. vineyards). Watering
places serve recreational purposes outside sports grounds and parks5. Effectively solved city transport with
a multitude of vehicles and lines arouses high demand for areas meant for transfer junctions and stations
forming extensive transport squares.
A very important feature, which influences the integration of various land utilization forms, is the
state of the environment. Its rates in Switzerland rank among Europe’s best. It results from the application of
some highly effective technologies of removing pollutions and the national policy of promoting sustainable
transport and environmental fees. The indicators of cleanness and the feeling of safety – trust for reliable
protective systems – give the possibility of the coexistence of seemingly conflict functions6. Locating a waste
incinerator (currently, there are twenty-nine of them across Switzerland) in the city is socially accepted.
A peculiar case is Zurich where residential buildings stand in the distance of c. 150 m and recreational areas
– 100 m being separated from the incinerator by a railway only. The rivers and the lakes are clean as well.
The problem of noise in the city has not been solved so far – it restricts locations.
4. Effective Land Utilization
Considering highly limited accessible ground acreages, one of the most important objectives of
steering developmental processes in Switzerland is economical land management. The Sustainable
Development Strategy 2012–20157 defines factors in the field of spatial management which – in its authors’
opinion – influence the lack of sustainable development, including:
– uncontrolled loss of arable lands,
– landscape fragmentation limiting the ability to regenerate natural resources with a negative impact on
biodiversity lowering the quality of life and tourist attractiveness,
– territorial expansion of cities increasing the commuting distances.
The spatial dimension is visible in building expansion in undeveloped zones, the territorial growth
of agglomerations and land reserves meant for construction which are not always arranged properly. This
situation additionally generates high costs of the development of cities and road networks (imposed houseworkplace mobility).
5

6

7

For instance, in Basel, it is normal to swim down the Rhine. Access places with showers are arranged along the route,
including central spots in the city.
Asked about her feelings related to a potential disaster, a resident of a building in the vicinity of a pharmaceutical
establishment in Basel showed a pager she had received from the company – in an emergency, she would be warned
immediately.
The Sustainable Development Strategy 2012–2015 was approved by the Federal Council on January 25, 2012,
www.are.admin.ch/nhb
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Besides the dispersion of buildings in suburban zones, another very important contemporary problem
is the existence of second homes which occupy scenically attractive places and generate vast developable
areas. These days, it is estimated that Switzerland has more than 500,000 second homes8. The development
of construction industry also concerns the lakeshores which have lost free access to the water as a result of
building operations carried out in defiance of the Spatial Planning Law9.
One of the elementary conditions which aim at limiting excessive expansion of developable areas
is the obligation to preserve the indicator of 400 m2 per inhabitant adopted in the Sustainable Development
Strategy in accordance with the current size. Research indicates reserves at the level of 17–21% in
construction zones, so the basic aim will be to use them in the first place. The Federal Government sets the
requirements of very precise monitoring of changes within the existing cities and a verification of current
demand for new developable grounds.
The Concept of the Spatial Development of Switzerland10 indicates the main assumptions for improving
policies in the field of sustainable development, including economical application of nonrenewable resources,
especially arable lands. The growth of settlement is to be focused on the redevelopment of the existing
urban areas forming compact layouts with the consideration of the need to introduce city greenery.
5. Spatial Development and Economical Spatial Management
Importance attached to concern for space and the environment is reflected in the Federal Constitution
of the Swiss Confederation of April 18, 199911. In Chapter 4: The Environment and Spatial Planning (art.
73–80), Article 75 pt. 1 referring to spatial planning says:
1. The Federation defines the principles of spatial planning. It imposes obligations on the
cantons and serves purposeful and economical land utilization as well as the orderly inhabitation of the
country.
The fundamental legal act at the national level is The spatial planning law, RPG of June 22, 1979 (with
further amendments)12. Article 1 defines its main objective – considerate land utilization and coordinated
activities at every level towards the development of the country in accordance with the natural conditions,
the population’s needs and the economy. In order to secure the protection of arable lands, a legal obligation
to define clear-cut, rigorously observed borders between developable and non-developable areas has been
introduced. These borders are defined in a spatial development plan at the communal level and approved
at the cantonal level. Constructions beyond the demarcated zones have to be approved by a given canton.
Spatial development plans prepared for the communes make acts of the local law.
The developable zone comprises the existing invested areas as well as those meant for construction
within the next fifteen years. Such a period results from a commune’s obligation to furnish areas with
utilities. It should include stages of preparing selected areas for development.
8

9
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The leading canton in this domain is Wallis but Grison has the highest percentage of the participation of second
homes in relation to the remaining residential buildings – 37% (source: Federal Department of the Environment,
Energy and Transport). On July 1, 2011, the Swiss authorities introduced some amendments in the spatial planning
law concerning the cantons’ obligation to control the number of summerhouses and adjust it to the local conditions.
The current subject of discussion is obligatory limitation to max. 20% of total developed area.
The federal Spatial planning law of June 22, 1979 (with further amendments) Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über
die Raumplanning (Raumplanungsgesetz, RPG) art. 3 pt. 2c.
Raumkonzept Schweiz document of 2011 under consultation.
Source: The Federal Constitution of the Swiss Confederation. Translated by Zdzisław Czeszejko-Sochnacki.
Warsaw, Parliamentary Publishing House, 2000.
Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanning (Raumplanungsgesetz, RPG).
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Economical land utilization is controlled at the central level which concerns both new areas and the
optimal advantage of the existing grounds with various intended uses13. Tasks in the field of spatial control
are entrusted with the cantons whose terminology and executive regulations within spatial planning often
differ.
6. Bern – The City and its Growth
Bern is a city whose living conditions run above the national average. Its problem is unbalance
between the workplaces and the population. These days, it is estimated that there are about 20,000 vacant
workplaces which results from a decrease in the population by 22% within the previous forty years and
further progress of this process (the current city population is 124,40014). Its cause is ascribed to a low
increase in the number of flats: about 100 flats yearly in the previous decade, 33–93 within the last three
years)15. The lack of flats responding to the inhabitants’ expectations results in the settlement of people
employed in Bern in the surrounding communes which increases the commuting distances in turn.
The programme of building flats provides for the implementation of around 3,000 new places of
residence in the years to come. It is quite probable that they will also rise in new areas outside the development
zone defined in the current plan. Analyses carried out for the needs of housing growth indicate a lack of
possibilities of realizing the entire residential programme through the condensations and transformations
of the existing urban tissue.
The largest housing complex located in newly invested areas is Brunnen. New residential buildings
are raised in the vicinity of the “West Side” entertainment and commerce centre. It will have Brunnen Park
on the area of 5.5 ha (one of the vastest parks in the city). An estate under construction, which forms the
Bümpliz-Bethlehem quarter, will consist of 800-1,000 flats meant for 2,600 residents.
Just like any other Swiss location, Bern’s housing is dominated by multifamily buildings to let16.
This manner of using housing reserves is characterized by:
– flexible use of places of residence – moving to new flats, which depends on the resident’s family and
financial situation, limits the commuting distances thanks to the possibility of dwelling close to workplaces,
– continuous growth of the city as an urban structure with its compact, intensively developed tissue.
Precise monitoring of the number of flats and the degree of inhabitation with a division into individual
districts is very important from the perspective of housing forecasts.
One of the documents which define the principles of Bern’s spatial policy is The concept of the
spatial development of the city – Stadtentwicklungskonzept (STEK)17 which describes the objectives and
means of its growth in the years to come. The main purpose is to improve the conditions and quality of life
13
14

15
16

17

Rudolf Muggli: Spatial Planning in Switzerland: a short introduction. Swiss Planning Association VLP – ASPAN.
Statistical Data on Switzerland 2012; Federal Statistical Office Section Dissemination and Publications, February
2012. The agglomeration of Bern has 344,720 residents.
Stadtplanungsamt Bern http://www.bern.ch/stadtverwaltung/prd/stadtplanung
In 2010, thirty-three multifamily buildings, six residential objects with services and no detached houses received
a construction permit, while forty buildings got a redevelopment and modernization permit; source: Building
Inspectorate in Bern – database: July 28, 2011.
Stadtentwicklungskonzept (STEK) consists of three parts: Gesamtkonzept, Siedlungskonzept and Verkehrskonzept.
Considering the changeable conditions, it is regularly complemented and updated. The binding document of 1995
was updated in 1998 in the field of recreational and commercial places “Freizeit- und Einkaufsnutzungen”, in
2003 in the field of housing “Wohnen” and in 2004 in the field of creating housing infrastructure “Verlagerung von
Infrastrukturanlagen zu Gunsten der Wohnstadt Bern”.
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and define the extent of achieving this through economical land utilization as well as solutions in the field
of transport and technical infrastructure. Its contents serve to introduce changes in the spatial development
plan and prepare urban designs.
The construction of a new waste incinerator and a fire station was an effect of the 2004 STEK update
in the domain of creating housing infrastructure. The incinerator was implemented in 2012. Its former place
is meant for the development of a modern residential district (c. 250 houses) in the city centre.
“Inner” towns are not just residential houses even though housing problems rank very high in the spatial
policy. The most important projects implemented within the economic priorities of development (ESP)18
include the extension of Bern’s railway station and the construction of the Wankdorf and Ausserholligen
multipurpose complexes. The largest project concerns the area of Wankdorf expected to fulfill the trade,
conference, office, sports, recreational and residential functions. Designs for Wankdorf City – a business
district with the planned concentration of about 4,000 workplaces in firms and public administration as well
as projects related to road infrastructure, such as Wankdorf Platz – are being refined.
The subjects of urban designs are solutions for public spaces, including the development of the Aare
River valley, and the maintenance of greenery which makes almost 50% of the city area.
The strategy of the development of Bern until 2020 assumes an increase in its population up to
140,000 with the preservation of the existing “green” spaces19. It means the necessity of building new
places of residence which will condensate the existing layout through:
– redevelopments in densely populated areas,
– redevelopments in areas under revitalization,
– planning new estates in the city and filling vacant plots,
– land exchanges.
Extending the borders of development is necessary, too.
7. Spatial Development Plan for Bern
Spatial planning at the local level aims at coordinating various sector policies. The communes play
an important role in this process. Taking the general guidelines into account, they define their own directions
of development and create a document constituting the local law.
The elementary objectives of planning at the local level in the Swiss communes include20:
– Spatial analysis of the entire area of a commune comprising three (social, economic and environmental)
dimensions of sustainable development.
– Coordinated development of residential areas and transport infrastructure.
– Holistic definition of the manners of utilizing spaces: in developable areas and beyond – coordinated
activities related to land utilization and protection.
– Guaranteeing accessible development zones in appropriate places.
– Supporting the development of housing.
– Taking the questions of energy supplies into consideration.
– Defining conditions for the renewal of the existing districts with reference to the changeable space and
future users’ expectations.
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The economic priorities of development (ESP – Entwicklungsschwer) are defined at the cantonal level. The ESP
concept is an effect of the regional policy – coordinated sectors of planning, transport and environmental protection.
The canton of Bern defined 31 ESPs, including Bahnhof Bern, Ausserholligen and the biggest Wankdorf. Source:
The Canton of Bern, official website: www.jgk.be.ch.
Strategie Bern 2020 approved by the City Council in 2009.
According to the Bureau for Local and Regional Planning, Department of Cantonal Planning.
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The area of Bern comes under the building code – Die Bauordnung (BO) – local regulations
resulting from the adopted principles of shaping spaces across the city. They include detailed rules
concerning the arrangement of buildings (distances), the size and shape of an object, the appearance
(plan) of facades, the manner of using and developing the surroundings, especially parking spaces and
green patches. These regulations concern the arrangement of buildings across the city in accordance with
the division into zones shown in drawings. The plan, making the basis for decision taking related to the
contents of the building code, is elaborated for the entire city in the scale of 1:10 000. It consists of three
separate drawings:
1. Land utilization plan Der Nutzungszonenplan (NZP) showing zones with various utilizations and
protective zones resulting from the need for environmental protection.
2. Building regulation plan Der Bauklassenplan (BKP) defining regulations within the principles of
shaping buildings (the number of storeys, the width of fronts, the depth of buildings etc.). It aims at
developing areas harmoniously as well as integrating old buildings with new ones.
3. Noise protection plan Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (ES) indicating permitted utilization resulting
form the existing noise level (allowable sizes of exposal to noise are defined at the federal level through
the regulation Lärmschutz-Verordnung (LSV).
Besides information included in the drawings, development lines are in force as well.
Because of alterations made to the plan (e.g. resulting from land redevelopment as in the case of
the waste incinerator zone), a given area may be “excluded” from it. After carrying out certain analyses, it
receives a detailed plan.
The main assumption of The spatial development plan is the creation of a compact city with
multifunctional complexes and mixed kinds of land utilization allowing for the participation of flats (in
various percentages) in all the development zones, including the Old Town. This aims at the limited
development of infrastructure, the accessibility of workplaces and services as well as the free choice of a place
of residence. The city supports public transport, pedestrian movement and cycling. The implementation
of their necessary infrastructure precedes the realization of buildings which may be exemplified by the
construction of a tramline and a railway station in the West Side complex. Nuisances resulting from the
noise volume are softened by demarcating zones for various types of utilization related to the guarantee of
required acoustic conditions. However, the local law allows certain violations of the rules and the possibility
of applying technical protection from noise in buildings so that designers must solve this problem before
acquiring a construction permit.
Considering the need to protect the Old Town silhouette, the introduced regulations indicate the
maximum height of buildings depending on a place and the number of floors (two, three, four, five or
six). There are many sites in the city, however, where special parameters are allowed for objects under
construction. It means a possibility of introducing buildings with different heights provided that landscape
analyses facilitate this.
Any amendments to the binding regulations of the spatial development plan for Bern require social
acceptance in a general referendum.

8. Summary
The example of Switzerland shows the significance of a special nonrenewable resource – the surface
of the Earth. This country with a limited accessible area for agricultural functions, a tendency towards the
territorial expansion of settlement, an increasingly rich society and its rising requirements in the field of
living space is looking for some solutions which would reconcile both aspects. The construction of compact

21
cities is not a question of applying specific urban doctrines but a necessity resulting from a particular
environmental situation. Rigorous obedience to the binding spatial policy as well as an increase in the
quality of a housing environment give a chance of slowing down housing expansion in open areas. So far,
the experiences have not fully satisfied the expectations, therefore research is being done towards more
effective methods of land management.
Ineffective resource utilization is of global character. An attempt to find efficient planning tools
for the rational demarcation of the size of construction sites with assumed balance between the natural
environment and social and economic needs is a very important issue for Poland, too. A lack of analyses
within the scope of the real possibilities of utilizing areas and zones defined in plans of spatial development
as well as studies of its conditions and directions before introducing them to documents and temporal
requirements for the implementation of approved schemes leads to considerable, uneconomical “land
exploitation”21.
In the course of a debate on the shape of Polish space and the principles of managing it, the Swiss
experiences can make a significant point of reference.
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Research carried out by the Institute of Urban Development in Krakow in 2007 for fifty-four communes indicated
that 75% of them exceeded the development area of 1,000 m2 per capita, including five which exceeded 2,000 m2
per capita; only in six the average was below 600 m2 per capita. In most cases, they are rural communes with limited
developmental potential. Source: Analiza polityki przestrzennej gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego.
Institute of Urban Development 2007. Team of authors: Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Agnieszka
Rozenau-Rybowicz, Dorota Szlenk-Dziubek, Tomasz Pilecki, Ireneusz Wójcik, Alicja Stach – conference materials.
The Swiss standards define the required rate at 400 m2 per capita.
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Il. 1, 2. Widok na spalarnie śmieci w Zurichu po dwóch stronach wiaduktu kolejowego (fot. M. Gołąb-Korzeniowska)
Ill. 1, 2. View of the waste incinerator in Zurich from both sides of the railway bridge (photo by M. Gołąb-Korzeniowska)
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Il. 3. Widok na brzeg jeziora Genewskiego w pobliżu Lozanny (fot. M. Gołąb-Korzeniowska)
Ill. 3. View of the shore of Lake Geneva near Lausanne (photo by M. Gołąb-Korzeniowska)

Il. 4. Budynek położony bezpośrednio nad jeziorem – brzeg jeziora Genewskiego w pobliżu Lozanny (fot. M. Gołąb-Korzeniowska)
Ill. 4. The building located directly by the Lake Geneva, near Lausanne (photo by M. Gołąb-Korzeniowska)
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Il. 5. Widok z przystanku kolejowego na zespół zabudowy Brunnen – po lewej stronie fragment budynku Centrum West
Side, po prawej nowo budowane osiedle mieszkaniowe (fot. M. Gołąb-Korzeniowska)
Ill. 5. View from railway station to Brunnen. On the left - West Side Centre. On the right – the newly built housing estate

(photo by M. Gołąb-Korzeniowska)
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22@BARCELONA – miasto cywilizacji wiedzy
22@BARCELONA – THE CITY OF KNOWLEDGE CIVILIZATION
Streszczenie
Sukces idei miejskości najlepiej obrazują wciąż rozwijające się miasta o historycznym rodowodzie, położone w Azji, Europie i Afryce. Wiele to już obecnie wielkie metropolie, jak chociażby istniejąca od ponad
dwóch tysiącleci Barcelona. Jest miastem, w którym już od ponad stu pięćdziesięciu lat, wprowadzane są
liczne programy adaptacji, rewaloryzacji i rewitalizacji przestrzeni urbanistycznej. Ukoronowaniem sukcesu ekonomicznego miasta industrialnego w wymiarze urbanistycznym, stało się Rozszerzenie – Eixample.
Zakładający wówczas dziesięciokrotne powiększenie istniejącego obszaru miasta, Ciutat Vella, i zaaprobowany w 1859 roku projekt, którego autorem był Ildefonso Cerdà, na zawsze wszedł do obowiązującego
kanonu historii urbanistyki, a co ważniejsze – był wzorem dla podobnych rozwiązań w innych miastach
Hiszpanii. Ortogonalna siatka ulic, na zawsze zmieniła obraz Barcelony. W ostatnich dekadach, podobnie
jak w wielu miastach Europy, także i w Barcelonie, konieczna stała się rewitalizacja ogromnych, zdegradowanych i częściowo opuszczonych obszarów poprzemysłowych. Niegdyś peryferyjne- znalazły się one
obecnie w sercu miasta. W ramach realizowanego od 2000 roku projektu 22@Barcelona, zmienia się cała
struktura urbanistyczna, funkcjonalna i społeczna dzielnicy El Poblenou. Działania te przyczyniają się do
transformacji Barcelony z Miasta Cywilizacji Przemysłowej, w Miasto Cywilizacji Wiedzy.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, przestrzeń publiczna, przestrzenie kultury, miasto poprzemysłowe, miasto
cywilizacji wiedzy
Abstract
The urban development of Barcelona over the span of more than two thousand years makes an excellent
example of a successful idea of urbanity. For more than 150 years, it has been under the continuous process
of the adaptation, restoration and revitalization of its urban space which aims at creating optimal dwelling
and working conditions for its inhabitants. The crowning achievement in the urban dimension of industrial
city was the extension – Eixample designed by Ildefonso Cerdà in 1859. The orthogonal street grid, which
remained decades ahead of similar solutions in other European cities, assumed tenfold extension of the
city area and changed its image forever. Similarly to a number of other postindustrial cities, Barcelona
must revitalize vast degraded and partially abandoned areas which shifted from the outskirts to the heart of
this polycentric metropolis. The 22@Barcelona project changes the urban, social and functional structure
of the central areas as well as contributes to the transformation of Barcelona from the City of Industrial
Civilization into the City of Knowledge Civilization.
Keywords: revitalization, public space, cultural spaces, postindustrial city, city of knowledge civilization
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1. Wstęp
Rozwój urbanistyczny Barcelony na przestrzeni ponad dwóch tysiącleci jej istnienia, jest wspaniałym przykładem sukcesu idei miejskości. Od ponad stu pięćdziesięciu lat jest ona w trakcie ciągłego
procesu adaptacji, rewaloryzacji i rewitalizacji przestrzeni urbanistycznej, która ma na celu stworzenie
optymalnych warunków życia i pracy mieszkańcom. Jako jedno z niewielu miast w Europie, a i zapewne
na świecie, uczyniła z projektowania urbanistycznego – będącego zazwyczaj najbardziej niewdzięcznym,
jeśli nie najtrudniejszym, zadaniem władz miejskich – przyjazny, widoczny i chyba najbardziej efektywny
z oferowanych przez urzędników różnych szczebli, serwisów. Stało się tak dzięki ciągłym zmianom, jakie
zachodzą w fizycznej przestrzeni Barcelony i mogą być obserwowane przez wszystkich, zarówno przyjezdnych, jak i autochtonów. Naturalnymi granicami założonego na nadmorskiej nizinie miasta pozostawały od
wieków Morze Śródziemne, pasmo górskie Colserola oraz dwie rzeki – Llobregat i Besòs. Opierając się
na nich, przeprowadzono także współczesne granice administracyjne, chociaż obecnie obszar zabudowany
blisko pięciomilionowej metropolii już dawno przekroczył naturalne bariery geograficzne1. Jako stolica
siedmiomilionowej Katalonii, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów zachodniej części
regionu śródziemnomorskiego, Barcelona została ostatnio desygnowana na siedzibę Unii Śródziemnomorskiej. Jej potencjał jest w stanie konkurować z innymi dużymi ośrodkami w skali regionalnej, zwłaszcza
w dziedzinach związanych z innowacyjnością, badaniami naukowymi, a także kreatywnością, projektowaniem i wzornictwem. W tych obszarach miasto skutecznie walczy o swoją wysoką pozycję również na
arenie globalnej2.
Przejeżdżając z Barcelony do miejscowości ościennych, bardzo często nie odczuwa się fizycznej granicy, ponieważ skala i intensywność zabudowy nie sugerują, że opuszczamy „wielkie miasto”.
Co więcej, wiele prestiżowych inwestycji metropolitalnych – w tym niektóre o znaczeniu ponadregionalnym i globalnym – sytuowanych jest obecnie poza administracyjnymi granicami Barcelony (międzynarodowy port lotniczy i związany z nim park technologiczny w El Prat de Llobregat, a wielkie
centrum biznesowe przy tzw. Plaça d’Europa3, znajduje się na przedłużeniu jednej z najważniejszych
arterii miasta – Gran Via4, ale już w innej miejscowości – L’Hospitalet del Llobregat). Kolejne doliny
górskie są zabudowywane przez szybko rozwijające się ośrodki miejskie, gdzie lokowane są prestiżowe uczelnie i firmy związane z technologiami IT, a swoje rezydencje budują bogaci Barcelończycy.
Nieco dalej powstają osiedla dostępne dla mniej zamożnych klientów. Wszystko połączone jest dość
sprawną komunikacją publiczną i rozbudowywanym systemem drogowym. Niektóre tereny wydzierane są także morzu – poza oczywistą przebudową5 i rozbudową portu przemysłowego i pasażerskiego,
były to także wielkoskalowe realizacje związane z odbudową „morskiej” pierzei miasta – zwłaszcza
1

2
3

4
5

Barcelona jest według najnowszych badań prowadzonych w Universitat Politecnica de Catalunya, pod kierunkiem
prof. C. �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Marmolejo����������������������������������������������������������������������������������������������
Duarte, najbardziej dynamiczną metropolią Hiszpanii, o bardzo zróżnicowanej strukturze przestrzennej, w której można wyróżnić kilkanaście subcentrów. Po części wynika to także z uwarunkowań geograficznych.
Wyniki badań zostały częściowo zaprezentowane przez prof. C. Marmolejo podczas cyklu wykładów Polycentrism
and urban structure, wygłoszonego w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w dniach 08–10.11.2011 r.
w ramach POKL.
Por.: Garcia-Bragado R., Urban Planning, Infrastructures and Housing in Barcelona [3].
Zespół zaprojektowany przez Viaplana �������������������������������������������������������������������
Arquitectes��������������������������������������������������������
w 2008 roku; poszczególne budynki kompleksu projektowane przez znanych międzynarodowych i katalońskich architektów, takich jak: T. Ito, A. Viaplana, A. Balaguer czy
O. Tusquets���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Obecnie zrealizowane, stanowią znaczącą dominantę w zachodniej części metropolii, widoczną z najważniejszych punktów widokowych miasta, takich jak Montjuic, Tibidabo czy taras w Parc Güell [3, 14].
O roli Gran Via w kompozycji urbanistycznej Barcelony [9].
Moll d’Espanya, Parc de l’Istme oraz Rambla del Mar, które powstały w latach 1990–1995 według projektu
A. Viaplana i H. Piñon, na przedłużeniu Las Ramblas – najbardziej znanej promenady Barcelony [14, 15].
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z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku, a także w związku z organizowanym w Barcelonie
w 2004 roku Światowym Forum Kultur6.
Kontrolująca pod koniec średniowiecza niemalże cały handel w zachodniej części basenu Morza
Śródziemnego Barcelona podupadła po odkryciu Nowego Świata, by następnie odrodzić się w wieku XIX,
na fali rewolucji przemysłowej7. W 1833 r. miasto, pozostające wciąż w obrębie średniowiecznych murów, liczyło już 120 000 mieszkańców, czyli cztery razy więcej niż sto lat wcześniej. Gęstość zabudowy
pociągała za sobą pogarszanie się warunków życia. Wzrost ekonomiczny umożliwił stworzenie wielu inicjatyw miejskich zmierzających do zmiany tej sytuacji. Pierwszą z nich było zlikwidowanie przyparafialnych cmentarzy i zamienienie ich w publiczne place, kolejną przebicie przez historyczną tkankę nowej osi
urbanistycznej Ferran-Princesa, a następnie decyzja o likwidacji murów miejskich z 1854 r.8 Ukoronowaniem sukcesu ekonomicznego burżuazyjnej Barcelony w wymiarze urbanistycznym, było rozszerzenie –
Eixample. Zrealizowano je zgodnie z zaaprobowanym w 1859 r. projektem, którego autorem był Ildefonso
Cerdà9. Ortogonalna siatka ulic, wyprzedzająca o kilkadziesiąt lat podobne rozwiązania w innych krajach
europejskich, zakładała już wówczas dziesięciokrotne powiększenie obszaru miasta i na zawsze zmieniła jego obraz. Pomimo znacznej, bo średnio pięciokrotnej, zmiany intensywności i gabarytów zabudowy
w obrębie miejskich kwartałów Eixample, w stosunku do pierwotnie zakładanych, plan Ildefonsa Cerdy
sprzed ponad stu pięćdziesięciu lat jest kontynuowany do dziś tam, gdzie na to pozwala istniejące zainwestowanie i warunki naturalne. Wynikające z tego układu kompozycyjnego ulice i ważne osie urbanistyczne,
wybiegają poza granice administracyjne Barcelony, czego najlepszym przykładem jest wspomniana już
Gran Via des Cortes Catalanes.
2. Zarys historii rozwoju przestrzennego El Poblenou
Rozwój miasta od połowy wieku XVIII aż po trzecią ćwierć wieku XX uwarunkowany był rozwojem przemysłu10, który przyczynił się także do powstania wielu osad i osiedli robotniczych wokół Barcelony. Ortogonalna siatka rozszerzenia – Eixample, której kręgosłupem kompozycyjnym jest poprowadzona
mniej więcej równolegle do morza Gran Via, łącząca brzegi rzek Llobregat i Besòs z południowego-zachodu na północny-wschód, połączyła większość z nich w jeden organizm. Została ona dostosowana do
nieregularności zastanego zainwestowania w niektórych spośród wchłanianych rejonów, honorując przede
wszystkim te, które odznaczały się wyrazistą kompozycją urbanistyczną11. Wynikające z wcześniejszych
zainwestowań nieregularności siatki wpływają obecnie na urozmaicenie przestrzeni publicznych miasta.
Jak w wielu miastach poprzemysłowych, także i w Barcelonie konieczna stała się rewitalizacja ogromnych,
zdegradowanych i częściowo opuszczonych obszarów, które – niegdyś peryferyjne – znalazły się obecnie
w sercu policentrycznej metropolii.
6
7
8

9
10
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Ibidem.
Encyklopedia PWN (www.encyklopedia.pwn.pl).
Wiele uwagi historii rozwoju urbanistycznego Barcelony poświęca w swoich publikacjach prof. Manuel
de Solà-Morales [17, 18].
[8, 9, 17, 18].
Głównie włókiennictwa, które rozwijało się początkowo w obrębie murów miejskich, a następnie w zakładanych na
Nizinie Barcelońskiej, ograniczonej rzekami Llobregat i Besós, manufakturach i fabrykach. Wokół nich powstawały
od drugiej połowy XIX wieku, osiedla robotnicze, tzw. kolonie [8, 17].
Ortogonalne miasto Cerdy przyczyniło się do przyłączenia do Barcelony, poza – niewielkimi zazwyczaj – osiedlami robotniczymi i koloniami, także kilku okolicznych miejscowości. Były to m.in. Gràcia, Sarria, Sants, Sant
Andreu czy interesujące nas szczególnie Sant Martí czyli El Poblenou, na którego terenach obecnie powstaje
22@ Barcelona.

28
Rejon miasta nazywany obecnie El Poblenou, położony na północny wschód od historycznego
centrum – Ciutat Vella, to tereny dawnej miejscowości Sant Martí de Provençals, której historia sięga
początków XIX wieku. Jeszcze w 1836 r. był to obszar przeważnie rolniczy, w dużej części zajęty przez
słone bagna, a pojawiająca się sporadycznie zabudowa zajmowała długie i wąskie działki. Na kolejnych
historycznych planach Barcelony12 widać, że zabudowa koncentrowała się początkowo w dwóch grupach
– w sektorze Taulat-Icària oraz wzdłuż dzisiejszych ulic: Pere IV13, Maria Aguiló, następnie placu Prim
i targu otwartego w 1889 r., a także założonej znacznie później w ich sąsiedztwie, La Rambla del Poblenou,
wynikającej już z kompozycji ortogonalnej siatki Eixample. Pozostała część terenów Sant Martí została
rozparcelowana zgodnie z założeniami i kierunkami rozszerzenia, które nie wykorzystywały linii istniejącego w tym rejonie zainwestowania, przede wszystkim charakterystycznych wąskich uliczek. Liczne,
intrygujące nieregularności siatki urbanistycznej, odzwierciedlające dawny rozkład pól, wciąż pozostają
(tam, gdzie się zachowały) elementami kształtującymi tożsamość dzielnicy.
W połowie XX wieku niemal cały teren był już zabudowany, a około 90% inwestycji stanowiły obiekty przemysłowe i magazynowe. Carrer de Pere IV pretendowała do roli głównej osi dzielnicy. Projektowana
przez Ildefonso Cerdę, Avinguda Diagonal nie została wówczas jeszcze przedłużona poza Plaça de les Glories
Catalanes, a zarezerwowane pod nią działki zostały między czasie zajęte pod obiekty przemysłowe. Uporządkowana struktura Eixample, widoczna jeszcze w zachodniej części dzielnicy, przestała być czytelna na
wschód od Rambla del Poblenou. W wielu miejscach duże fabryki zajmowały po kilka typowych kwartałów,
wprowadzając dodatkowy chaos przestrzenny. Zabudowa rezydencjonalna koncentruowała się przede wszystkim wokół najstarszych, wymienionych powyżej ulic. Powstawało też wiele chaotycznych osiedli miejskiej
biedoty, zasiedlanych przede wszystkim przez napływowych robotników z innych części Hiszpanii i dawnych
kolonii w Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, budowanych bez planu, byle jak i z byle czego14. Lata
50., 60. i 70. XX wieku przyniosły realizację kilku osiedli socjalnych we wschodniej części dzielnicy, które
tylko częściowo zastąpiły slumsy15. Pogłębiły one jednak chaos przestrzenny, uniemożliwiając kontynuację
12

13

14

15

Chodzi o plan autorstwa Pedro Moreno Romineza z 1871 r. oraz opublikowany przez władze miasta w 1903 r.
Plano de Barcelona (www.22barcelona.com, www.bcn.cat). W pracach konkursowych na projekt rozszerzenia
miasta z lat 50. XIX wieku, wyraźnie widać stan istniejącego wówczas zagospodarowania Sant Martí. Jeden
z finalistów konkursu z 1859 r., uhonorowany specjalnym wyróżnieniem, Josep Fontserè, w swojej pracy, która
w sposób eklektyczny łączyła w jeden organizm pięć głównych ośrodków urbanistycznych niziny (Barcelona,
Gràcia, Sants, Sarrià i Sant Andreu), wykorzystywał także główne osie Sant Martí do kreowania ważnych arterii
miejskich [17, 18].
La Llacuna, która rozwinęła się w połowie XIX stulecia, po osuszeniu okolicznych bagien, a której zabudowa koncentrowała się wzdłuż traktu, będącego dzisiaj Carrer de Pere IV [18].
W ciągu trzydziestu lat od 1900 do 1930 liczba mieszkańców Sant Martí uległa potrojeniu. Istniejąca zabudowa
rezydencjonalna dzielnicy nie była w stanie zapewnić im schronienia, a wolne działki były wykorzystywane przede
wszystkim pod zakłady przemysłowe. Doprowadziło to do powstawania slumsów wzdłuż plaż, linii kolejowych
i rzeki Besós, a także w praktycznie każdym wolnym miejscu, do którego nikt nie zgłaszał pretensji. To zdumiewające, ale ostatnie z nich zlikwidowano dopiero podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich z 1992 roku, w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych XX wieku!
Mowa tutaj przede wszystkim o dużych zespołach osiedli mieszkaniowych, realizowanych od końca lat 50., do
połowy 70. na wschodnich terenach miasta, na obszarze Sant Martí. Szczególnie interesujące dla podjętych w tym
opracowaniu rozważań, pozostają te spośród nich, które powstały na południe od Gran Via, pomiędzy zagospodarowaną częścią Poblenou, a rzeką Besós. Są to dwa duże zespoły – realizowany jako samodzielna jednostka
o zróżnicowanej typologii, wówczas jeszcze poza miastem i z nim kompozycyjne nie związana, Sud-oest del Besós
(proj. 1960) i sąsiadująca z nią od południowego-wschodu, późniejsza – La Mina (z lat 70. XX wieku). Podczas gdy
pierwszy z zespołów buduje dość zwartą, choć całkowicie odmienną od Eixample, tkankę miejską, drugi, to typowe,
późnomodernistyczne, ekstensywne osiedle, kreujące patologiczną przestrzeń nie-miejsc [18, 19], a także: strony
internetowe (www.bcn.cat, www.aftertheproject.com).
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kwartałów Eixample na znacznych obszarach miasta, dla których były początkowo projektowane. Zmiany
polityczne, koniunkturalne, technologiczne i logistyczne, jakie nastąpiły pod koniec XX wieku, pociągnęły za
sobą upadek bądź relokację wielu lokalnych zakładów pracy i instytucji. W ich wyniku ogromna część miasta
– o powierzchni równej niemalże 1/4 jego obszaru – większa od historycznego Ciutat Vella, położona blisko
morza i centrum Barcelony, ulegała postępującej degradacji.
3. Villa Olimpica i Forum jako pierwsze zrewitalizowane części El Poblenou
Pierwszym obszarem, który poddano rewitalizacji, była południowo-zachodnia część dzielnicy położona pomiędzy plażą, parkiem16 i cmentarzem Nova Icària17, która pozostawała dotychczas odcięta od
reszty tkanki miejskiej poprzez linię kolejową prowadzącą do Estació de França18. W 1985 r. podjęto decyzję o całkowitej przebudowie tego obszaru w związku z wyborem Barcelony jako gospodarza Letnich
Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku19. Postanowiono tutaj stworzyć nową dzielnicę o przewadze funkcji
mieszkaniowych, otwartą na morze, pełniącą początkowo rolę Wioski Olimpijskiej. Pod tą nazwą – Villa
Olimpica – rejon ten funkcjonuje w mieście do dziś. Rewitalizacja tego obszaru wiązała się z ogromnymi
pracami infrastrukturalnymi – przede wszystkim stworzeniu biegnącej częściowo pod ziemią, wzdłuż morza, obwodnicy miejskiej – La Ronda Litoral, przekryciu torów, stworzeniu Portu Olimpijskiego i budowie
plaż miejskich. Poszczególne elementy funkcjonalne – zespoły mieszkaniowe, sportowe, biurowe, szpital
i centrum handlowo-rozrywkowe – łączy system przyjaznych użytkownikom przestrzeni publicznych –
parków i zacienionych promenad.
Projekt zagospodarowania przestrzennego obszaru stworzył w latach 1985–1992 Albert
Puigdomènech wraz z biurem MBM20. Wykorzystuje on jako bazę do tworzenia struktury urbanistycznej
moduł ortogonalnej siatki Eixample, zdekonstruowany nieco ze względu na istniejące uwarunkowania,
przede wszystkim lokalizację cmentarza. Postmodernistyczny w swoim głównym zamyśle projekt urbanistyczny wprowadza kilka nowych, interesujących osi w skali dzielnicy. Akcentuje również w postaci
dwóch dominant wysokościowych jedną z istniejących ulic miejskich21, informując tym samym o pozycji
i znaczeniu Portu Olimpijskiego w skali miasta, a nawet całej metropolii22. Główną, reprezentacyjną osią
zespołu Villa Olimpica jest Avinguda Icària, która łączy południowo-wschodni kraniec parku Ciutadella
z cmentarzem. Zaprojektowana została jako szeroka, reprezentacyjna aleja, z jezdniami rozdzielonymi szeroką23, pieszą przestrzenią publiczną, na wzór przebiegającej przez centralną część Eixample, Rambla de
Catalunya. Jak wszystkie tego typu przestrzenie w Barcelonie, obsadzono ją zielenią, wyposażono w nie16

17

18

19
20

21
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Parc de la Ciutadella powstał w miejscu dawnej cytadeli, wznoszącej się na wschodzie historycznego centrum miasta, która została zburzona w XIX wieku, a zajmowany przez nią obszar był miejscem pierwszej zorganizowanej
w Barcelonie Wystawy Światowej – w 1888 roku; kolejną zorganizowano w 1929 roku na stokach wzgórza Montjuic, górującego nad centrum miasta od strony zachodniej.
Na zachód od cmentarza, podczas gdy na wschód od niego znajduje się najstarsza część El Poblenou, w rejonie
Taulat-Icària.
Dworzec kolejowy przy terenach Wystawy Światowej z 1888 roku, po zachodniej stronie obecnego Parc
de la Ciutadella.
[4, 6, 14].
Poszczególne obiekty i zespoły były realizowane przez znanych hiszpańskich i międzynarodowych architektów,
takich jak: A. Siza, F. O. Gehry, C. Ferrater, E.Torres i J.A. Martinez Lapeña oraz A. Vilaplana i H. Piñon [14].
Carrer de la Marina, łączącą morze i góry, przebiegającą prostopadle do Gran Via.
Bliźniacze wieże – Torre Mapfre (proj. I.Ortiz & E.de León 1988–1992) i Hotel Les Arts (proj. SOM, J. Juanper,
F.O. Gehry 1988–1993), każda o wysokości 40 kondygnacji, wyraźnie dominują nie tylko nad Portem Olimpijskim,
ale także w szerokich panoramach miasta, zarówno od strony lądu, jak i morza.
14,40 m. Przekrój całej ulicy, to aż 40,40 m [4].
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zbędne elementy małej architektury, a także charakterystyczne, dekonstruktywistyczne zadaszenia24, które
stanowią o unikalności tej ulicy w skali miasta i są jednoznacznym elementem identyfikującym.
Władze Barcelony od ponad stu lat potrafią doskonale wykorzystywać wielkie wydarzenia o skali
globalnej do stymulowania rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta. Pokłosiem Wystaw Światowych z lat 1888 i 1929 i Igrzysk Olimpijskich z 1992 roku są rozliczne urządzenia infrastruktury miejskiej
z rozbudowanym systemem komunikacji publicznej (zwłaszcza metrem) na czele, odnowione dzielnice
mieszkaniowe, prestiżowe obiekty i przestrzenie publiczne. Kolejnym pretekstem do rewitalizacji podupadłych terenów poprzemysłowych na krawędzi miasta, przy styku El Poblenou i ujścia rzeki Besós do Morza
Śródziemnego, była organizacja w 2004 roku Światowego Forum Kultur. Przyczyniła się ona do dużych
zmian strukturalnych – przede wszystkim kontynuacji odnowy nadmorskiej krawędzi miasta, a także do
dokończenia realizacji Avinguda Diagonal i przedłużenia jej, tak jak to było planowane przez Cerdę, aż
do morza. Nieprzypadkowo na lokalizację obiektów związanych z bezpośrednią obsługą Forum, wybrano
tereny na zamknięciu tej alei, niezwykle ważnej w skali całej metropolii.
Cały zespół urbanistyczny Forum (podobnie, jak w przypadku Villa Olimpia, pomimo tymczasowości wydarzenia, nazwa określająca znaczący fragment tkanki miejskiej – pozostała) obejmujący przestrzenie publiczne i budynki zajmuje około 30 ha. Pierwotna kompozycja urbanistyczna obejmowała m.in.:
wielofunkcyjny kompleks Centrum Kongresowego CCIB25, hotele, centrum handlowo-rozrywkowe Sfera,
Parc Diagonal Mar26 wraz z otaczającymi budynkami i zespołami mieszkaniowymi27, a przede wszystkim główny budynek Forum – Pałac Kongresowy i towarzyszący mu plac28. Peryferyjna lokalizacja oraz
ogromne, pokryte asfaltem i betonem przestrzenie publiczne, przede wszystkim Esplanada del Forum29,
które są w pełni wykorzystywane zaledwie kilka razy do roku przy organizacji imprez masowych, sprawiły,
że rewitalizacja tego obszaru udała się tylko częściowo. Wprowadzone ostatnio nowe elementy, przede
wszystkim kubaturowe, przyczyniają się do stopniowej poprawy sytuacji. W tym futurystyczny, ekologiczny wieżowiec Torre Telefonica30, zlokalizowany na zakończeniu (lub raczej – na początku) Avinguda
Diagonal. Dopiero po jego realizacji, kompozycja zamknięcia jednej z najważniejszych osi urbanistycz24
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Poprzez swoją niezwykle rozrzeźbioną formę, a także grę światła, jaką prowokują na nawierzchniach ulicy, przełamują
monotonię tej niezwykle długiej przestrzeni publicznej. Proj. E. Miralles & C. Pinós (1989–1992) [4].
Proj. J.L. Mateo- MAP arquitectes, 2000–2004 [8, 14].
Proj. EMBT – E. Miralles & B. Tagliabue, 1997–2003 [8, 14].
Projektowanymi przez wiele pracowni, szerzej omówionymi w [5].
Zaprojektowany przez obsypany międzynarodowymi nagrodami, szwajcarski duet Herzog & de Meuron, szeroko
opisywany w literaturze fachowej (jak choćby: [3, 4, 8, 10, 14–16]) charakterystyczny, zawieszony nad placem błękitny budynek w kształcie trójkątnego plastra, nie okazał się trafionym projektem dla Barcelony. Pomimo pozornej
wielofunkcyjności (sala koncertowo-kongresowa, przestrzenie ekspozycyjne), po zakończeniu Światowego Forum
Kultur 2004 był wykorzystywany sporadycznie, a przy tym pozostawał bardzo drogi w utrzymaniu. Granatowe
elewacje o chropowatej, tynkowanej strukturze modnego w naszym kraju w latach 60. i 70. „baranka”, absolutnie
nie sprawdziły się w gorącym i suchym klimacie, przy nawiewanych od strony morza piasku i soli. Już po dwóch
latach, w 2006 roku, obiekt sprawiał ponure wrażenie opuszczonego, zaniedbanego i brudnego, a towarzyszące mu
przestrzenie publiczne – martwych. Otwarcie w nim, wiosną 2011 roku, Muzeum Historii Naturalnej, połączone
z niezwykle aktywną promocją tego wydarzenia, przyczyniło się do jego częściowego odnowienia oraz ożywienia
towarzyszącego mu placu.
Proj. E. Torres & J.A. Martinez Lapeña, 2002–2004 [14, 15].
Torre Telefonica – inaczej określany jako Torre Zero Zero lub Zero Diagonal (proj. E. Massip-Bosch – EMBA –
2011), budynek nagrodzony w dwóch kategoriach podczas LEAF Awards’2011: Best Commercial Building of the
Year oraz Best Structural Design of the Year (www.e-architect.co.uk). Podobnie jak omówiony w dalszej części tekstu
budynek Media-Tic, wykorzystuje innowacyjne technologie tak w konstrukcji obiektu, jak i w gospodarowaniu przez
niego energią i wodą. Wpisuje się to w założenia projektu 22@ – pomimo że budynek leży poza obszarem objętym
tą interwencją. Przykład Torre Telefonica świadczy zatem o sile oddziaływania 22@ na okoliczne dzielnice.
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nych miasta, wydaje się właściwie uzupełniona. Wertykalny, biały, trójkątny budynek biurowy, stanowi doskonałe uzupełnienie ciężkiego, ciemnego, horyzontalnego trójkąta Forum. W zmianie wizerunku rejonu
pomaga także na pewno zmiana funkcji głównego obiektu. Nie bez znaczenia dla odbioru całego obszaru
Forum pozostaje rewitalizacja sąsiedniej dzielnicy La Mina31, do niedawna uznawanej za najniebezpieczniejsze miejsce w całym basenie Morza Śródziemnego, której obrzeża stają się coraz bardziej atrakcyjne
i przyjazne dla mieszkańców i inwestorów.
4. Główne założenia rewitalizacji obszaru El Poblenou – 22@Barcelona
W 2000 r. Rada Miasta Barcelona przyjęła nową strategię urbanistyczną zmierzającą do transformacji pozostałych, dotąd niezrewitalizowanych części postindustrialnej dzielnicy El Poblenou. Poprzednia
funkcja przemysłowo-magazynowa zastępowana jest przez nowe aktywności bazujące na wiedzy. Nazwa
projektu – 22@ – zastąpiła tradycyjne, planistyczne oznaczenie 22a, odnoszące się do monofunkcyjnych
obszarów przemysłowych. Projekt 22@Barcelona to tworzenie nowego, zwartego miasta, w którym główny nacisk położony jest na, zakorzenioną głęboko w śródziemnomorskiej tradycji urbanistycznej, wielofunkcyjność – by użyć adekwatnego do założeń ideowych tej dzielnicy określenia – hybrydowość struktury
miejskiej32. Budowaniu tej struktury, obok tradycyjnych, mają służyć nowe funkcje związane z rozwojem
nowych innowacyjnych technologii, multimedialnych środków komunikacji i edukacji. Niektórzy badacze
i komentatorzy określają ten projekt jako „metaforę przeobrażenia miasta z czasów rewolucji przemysłowej w cybermiasto czasów rewolucji cyfrowej”33. Z pewnością jest to najważniejszy projekt urbanistyczny
w Barcelonie w ostatnich latach i jeden z najambitniejszych w Europie, który już pociągnął za sobą przemiany sąsiednich terenów34.
Obszar interwencji 22@ to praktycznie cała południowo-wschodnia ćwiartka miasta od Gran Via po
obwodnicę Ronda Litoral oraz od Villa Olimpica, aż po Rambla de Prim. Podzielony na kilka części teren
położony po dwóch stronach Av. Diagonal obejmuje łącznie sto piętnaście bloków zabudowy Eixample. Na
tej powierzchni, już od jedenastu lat, krok po kroku, pomimo sztucznie rozdmuchiwanego przez media globalnego kryzysu, rodzi się nowa tkanka miejska, w której najbardziej innowacyjne firmy koegzystują z uniwersytetami, centrami badawczymi, treningowymi i ośrodkami transferu technologii. W założeniach 22@
nie zapomniano także o wprowadzeniu zespołów mieszkaniowych (w tym 4000 subsydiowanych mieszkań
socjalnych), akademików i hoteli o zróżnicowanym standardzie, które sprawią, że dzielnica nie pozostanie
martwą „po godzinach” strefą pracy, ale stanie się żywym miastem. Aby mogło ono prawidłowo funkcjonować, wyposażono je w podstawowe usługi miejskie – szkoły, przedszkola, urzędy35, niezbędną do jego
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Jednego z blokowisk z lat 70., zasiedlonego pod koniec XX wieku przez cygańskich emigrantów z Europy Wschodniej, a także z Indii i Pakistanu. Autorami koncepcji urbanistycznej rewitalizacji obszaru z roku 2000, realizowanej
stopniowo, są S. Jornet, C. Llop i J.E. Pastor. Pomimo kilku niefortunnych rozwiązań, jakim jest chociażby sposób
zagospodarowania głównej promenady – La Rambla de La Mina, po 11 latach, wprowadzane zmiany zaczynają
powoli przynosić wymierne efekty [9, 14].
Portal internetowy 22barcelona (www.22barcelona.com).
[20].
Przede wszystkim obszaru Glories, na którym usytuowany jest budynek uważany za symbol całej dzielnicy
El Poblenou i jeden z nowych symboli miasta. Mowa o ukończonej w 2006 r. – Torre Agbar (proj. J. Nouvel) szeroko opisywanej w prasie fachowej i opracowaniach naukowych, tak na etapie projektu, jak i po realizacji. Nie należy
także zapominać o transformacji wschodniego odcinka Gran Via – obydwa obszary omówione m. in. przez autora
w odrębnym opracowaniu [9]. Należy też zwrócić uwagę na rewitalizację wielu kwartałów El Poblenou, nieobjętych projektem 22@, ale z tym obszarem sąsiadujących.
O łącznej powierzchni 145 000 m2 (źródło: www.22barcelona.com).
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obsługi infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Stosunkowo duży obszar przewidziano także na zieleń
publiczną36 – biorąc pod uwagę, że poddany rewitalizacji teren sąsiaduje z kilkoma parkami miejskimi37.
Projekt 22@Barcelona realizowany jest w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, wspomagane
przez wiele szczegółowych studiów, planów i specjalnie uchwalonych aktów prawnych o zasięgu lokalnym, metropolitalnym, regionalnym i państwowym. Pozwala on na znaczną zmianę intensywności zagospodarowania terenu oraz oferuje więcej przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze niż dawna,
przemysłowa dzielnica. Modelowe miasto koegzystuje z historycznym dziedzictwem architektonicznym
i infrastrukturalnym dzielnicy38, które wspólnie z super-nowoczesnymi strukturami buduje tożsamość miejsca. Jednym z celów projektu jest zachęcenie właścicieli terenów do wykorzystania zabytków poprzemysłowych i nadanie im nowej wartości, poprzez włączenie ich do nowo wznoszonych obiektów bądź ich
adaptację. Wprowadzono także system premiowania nowych inwestycji, z uwzględnieniem współczynnika
intensywności zabudowy39.
5. Stan zaawansowania realizacji projektu 22@ na koniec 2011 roku
Plan zagospodarowania terenu dla dystryktu innowacji wyznacza sześć obszarów, które muszą być
zagospodarowane przez sektor publiczny oraz zakłada, że tereny poza tymi obszarami mogą być rewitalizowane zarówno przy udziale inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Nie zakłada on dokładnych wytycznych dla każdej części terenu, ale zaleca, aby inwestycje, poprzedzone planami miejscowymi, spełniały
wszelkie kryteria wyznaczone w głównych założeniach projektu 22@. Miejska spółka 22@Barcelona,
działająca częściowo na zasadzie inwestora zastępczego, przygotowuje zatem plany i projekty transformacji kluczowych dla całości założenia kwartałów, a także nadzoruje i uczestniczy w uzgadnianiu planów
pozostałych części dzielnicy. Wyznacza także strategiczne obszary, w których partnerstwo publiczno-prywatne jest niezbędnym elementem udanej rewitalizacji.
Przemiany struktury urbanistycznej w miastach, w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej,
kiedy w procedurach z nimi związanych uczestniczy wiele podmiotów, często o sprzecznych interesach, to
procesy niezwykle długotrwałe, zwłaszcza na tak dużych obszarach, z jakim mamy do czynienia w przypa36
37

38
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114 000 m2 (źródło: www.22barcelona.com).
Parc de la Ciutadella od zachodu połączony przez ciągi zieleni miejskiej związane z Villa Olimpia i systemem plaż
miejskich od południa z Parc Diagonal Mar, usytuowanym od południowego-wschodu omawianego terenu. Jako
zwornik pomiędzy dwoma największymi powierzchniowo częściami 22@ Barcelona, przy skrzyżowaniu najważniejszych dla kompozycji urbanistycznej tej części miasta arterii – Avinguda Diagonal i Carrer de Pere IV, powstał
w latach 2001–2008, według – uważanego przez niektórych za kontrowersyjny – projektu Jeana Nouvela, Parc
del Centre del Poblenou (www.jeannouvel.com). Zajmujący około 3,5 kwartałów siatki Eixample park ten oferuje
ciekawie zaaranżowane przestrzenie zielone, z surrealistycznymi rzeźbami i terenami sportowymi w centrum uciążliwej dzielnicy śródmiejskiej. Pomimo że nieobjęty omawianym projektem 22@, park ten idealnie z nim współgra,
również pod względem ochrony poprzemysłowego dziedzictwa dzielnicy. Natomiast bezpośrednio przy północno-zachodniej granicy obszaru 22@ powstaje obecnie jeden z największych w Barcelonie parków miejskich jako
efekt rewitalizacji rejonu Plaça de les Glories Catalanes, który to proces został omówiony przez autora w odrębnym
opracowaniu [9].
Jednym ze wspomnianych, szczegółowych planów, które wpływają na ostateczny kształt przestrzenny rewitalizowanej części El Poblenou jest Plan Szczegółowy Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (Plan Especial del Patrimonio Industrial), który chroni 114 obiektów architektonicznych związanych z historią dzielnicy [3].
Promuje się rozwiązania, które zwiększają powierzchnię zabudowy na danej parceli, ale pod warunkiem wytworzenia „wartości dodanej”. Rozumie się przez to zintegrowanie nowego budynku z istniejącymi obiektami, utrzymania
poprzemysłowego charakteru dzielnicy, zastosowania energooszczędnych rozwiązań projektowych, a także hybrydowość- połączenie w nowej realizacji więcej niż trzech funkcji [20].
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dku 22@40. Wymierne efekty można obserwować nieraz dopiero po kilku dziesięcioleciach. W tej sytuacji
fakt, że od rozpoczęcia projektu, po zaledwie dekadzie41 przystąpiono już do rewitalizacji 70% powierzchni
terenu, należy uznać za sukces. Bardzo duży jest w tych działaniach udział sektora prywatnego, ponieważ
aż 84 spośród 139 zatwierdzonych planów miejscowych zostało zainicjowanych przez niezależnych inwestorów42. Wszystkie zatwierdzone do grudnia 2011 r. plany oferowały 3 029 106 m2 powierzchni użytkowej
i pokrywały 926 954 m2 terenu (w tym 151 753 m2 urządzenia terenowe, 124 912 m2 przestrzenie otwarte
oraz 3200 mieszkań, w tym część socjalnych). Wśród tych liczb zwraca uwagę fakt, że aż 691 291 m2 nowo
stworzonej powierzchni użytkowej ma zostać przeznaczonych na działalność produkcyjną43. Przyjmuje się,
że El Poblenou, podobnie jak w wieku XIX, ma stać się na nowo jednym z głównych biegunów ekonomicznych metropolii barcelońskiej44. Od 2000 r. w dzielnicy założyło swoje siedziby ponad 4500 firm, co daje
niewiarygodny współczynnik 1,2 firmy na dzień45. Wydaje się, że niewiele, jeśli nie żaden, obszar w Europie może równać się pod tym względem z barcelońską dzielnicą innowacji. W rezultacie, jak wskazuje
opublikowany na stronie internetowej 22@ raport za 2011 rok46, liczba osób zatrudnionych w El Poblenou
zwiększyła się znacząco – obecnie pracuje tam ponad 56 tysięcy nowych pracowników (połowa z nich po
wyższych studiach), a przewiduje się, że po zakończeniu całego procesu transformacji będzie ich około
150 tysięcy. Kolejnym dokumentem, na podstawie którego przeprowadzana jest transformacja wybranego
obszaru El Poblenou jest Lokalny Plan Infrastruktury dla Poblenou, który na koniec grudnia 2011 r. był już
zrealizowany w ponad 40%.
6. Wybrane zespoły i obiekty tworzące nową tożsamość dzielnicy22@
W procesie transformacji El Poblenou mającej na celu stworzenie z tego obszaru rejonu
napędzającego gospodarkę i rozwój miasta duży nacisk położony jest na powstanie usług i miejsc pracy
bazujących na wiedzy. Wśród nich niezwykle ważne okazały się przede wszystkim funkcje kultury i edukacji. Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej planami i dokumentami stanowiącymi wytyczne do projektu
Sto piętnaście typowych bloków zabudowy Eixample, to średnio licząc (1 blok = 113 m × 113 m = 12 769 m2) około
1 500 000 m2 powierzchni terenu samych kwartałów, nie licząc towarzyszących im ulic i alei, razem ponad 200 ha
terenu – www.22barcelona.com, [21].
41
Należy przy tym zwrócić uwagę na tzw. globalny kryzys, z którym mamy ponoć do czynienia od 2008 roku i który
wyjątkowo silnie dotknął gospodarkę hiszpańską.
42
W samym 2011 r. zatwierdzono 12 planów miejscowych, z czego 6 było inicjatywą publiczną. Zajmowały one
17 623 m2 terenu, oferując 53 945,829 m2 powierzchni użytkowej (www.22barcelona.com).
43
Oczywiście mowa tutaj przede wszystkim o e-produkcji i innowacyjnych technologiach czy ośrodkach badawczych,
zgodnie z założeniami projektu.
44
W najnowszych materiałach promocyjnych miasta, 22@Barcelona (rozszerzone o położone na południowy
wschód, rewitalizowane obecnie obszary Forum-Besós) związane przede wszystkim z innowacyjnością i kreatywnością, przedstawiane jest jako jeden z trzech elementów – wierzchołków – BARCELOŃSKIEGO TRÓJKĄTA
ROZWOJU. Pozostałymi są: Delta Barcelona – związana z parkiem technologicznym, portem i lotniskiem, położona w przybliżeniu w delcie rzeki Llobregat oraz Parc de l’Alba – kolejny park technologiczny, gdzie aktywności
mają się ogniskować przede wszystkim wokół edukacji i badań naukowych, który rozwija się na północ od miasta
w rejonie Vallès. Oczywiście, niektóre proponowane aktywności powtarzają się we wszystkich trzech obszarach
(z wyjątkiem funkcji portów: lotniczego i morskiego oraz towarzyszącej im bazy logistycznej). Symptomatyczny
jest natomiast fakt, że jedynie teren 22@Barcelona, znajduje się w granicach administracyjnych miasta i ta jego
centralna lokalizacja w kontekście metropolitalnym postrzegana jest także jako jeden z atutów – www.bcn.cat
45
Ponad 47% z nich, to nowo założone przedsiębiorstwa, a 31% to firmy związane z nowoczesnymi technologiami
i bazujące na wiedzy (źródło: www.22barcelona.com).
46
Portal internetowy 22barcelona (www.22barcelona.com).
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22@Barcelona, przewidziano w nim także koegzystencję architektury nowoczesnej i historycznej, która
pozostaje świadectwem poprzemysłowego dziedzictwa dzielnicy. Większość spośród 114 uznanych za
wartościowe i objętych ochroną obiektów architektonicznych pochodzi przede wszystkim z przełomu
XIX i XX wieków. Szczególnie interesujące spośród nich są częściowo zachowane zespoły fabryk (cans)
o różnej skali, rozsiane po całej dzielnicy. Zespoły te i ich elementy bardzo często wykraczają poza linie
regulacyjne siatki Eixample. Pomysły transformacji i adaptacji elementów dziedzictwa przemysłowego
na potrzeby funkcji kultury i edukacji nie są niczym nowym. Tego typu projekty realizowane były i są
nadal w wielu miastach świata, bardzo często stanowiąc projekty flagowe, katalizatory urbanistyczne
przemian większych obszarów47. W samej Barcelonie podobnymi realizacjami są chociażby transformacja dużej, secesyjnej Fabryki Tekstylnej Casaramona48 u stóp wzgórza Montjuic, na potrzeby centrum kultury Caixa Forum49, albo części innych zakładów tekstylnych usytuowanych w dzielnicy Sant
Andreu – Can Fabra – na bibliotekę i centrum kulturalne dzielnicy50. Obie, stosunkowo duże adaptacje,
rozpoczęte były jeszcze przed uchwaleniem projektu 22@Barcelona, a doświadczenia innych miast w tej
dziedzinie pozwalały przypuszczać, że podobne inwestycje mogą przyczynić się do poprawy wizerunku
dzielnicy i wzrostu wartości sąsiadujących z nimi terenów. Zatem i na omawianym obszarze postanowiono z nich skorzystać.
W krajobrazie El Poblenou, to właśnie kominy fabryk zawsze stanowiły dominanty wysokościowe. Obecnie ustępują pierwszeństwa nowoczesnym wieżowcom ze stali i szkła – biurowcom, hotelom,
czy nawet budynkom mieszkalnym. Pomimo to stanowią charakterystyczne, tradycyjne, mocne formy,
czy też punkty orientacyjne informujące o istnieniu ważnej funkcji w strukturze miasta. Tą funkcją nie
jest już jednak produkcja, a w każdym razie nie jest to produkcja przemysłowa. W północno-zachodniej części strefy 22@, nieopodal Plaça de les Glories Catalanes, trzy fabryki zostały zaadaptowane do
nowych funkcji związanych z kulturą i edukacją. Niewątpliwie najbardziej znaną z tych adaptacji jest
muzeum Can Framis. Jest to jedna z pięciu instytucji należących do prywatnej Fundacji Vila Casas51,
której głównym celem jest promocja współczesnej sztuki katalońskiej52. Projekt muzeum powstał w barcelońskiej pracowni BAAS53. Minimalistyczna w wyrazie, betonowa architektura nowej części obiektu
przeplata się z reliktami dwóch pofabrycznych budynków. Ich elewacje zostały pokryte wapienną zaprawą, a część istniejących okien zamurowano, pozostawiając zarys dawnych otworów. Intrygująca gra
faktur, odcieni szarości, dużych przeszkleń i wysublimowanych detali ze stali, szkła i betonu, tworzy
stricte współczesny charakter architektury muzeum. Wykreowany od strony południowej dziedziniec
wejściowy bywa wykorzystywany jako dodatkowa przestrzeń ekspozycyjna. Dominantą przestrzenną
zespołu pozostaje dawny komin fabryczny, ukryty na niewielkim, lecz ogólnodostępnym dziedzińcem
północnym. Równie ciekawy, co gra brył budynku, jest projekt zagospodarowania przestrzennego działki zajmującej cały typowy kwartał Eixample. Wypełnia go w dużej części ogólnodostępny ogród54, którego kompozycja doskonale uzupełnia i podkreśla surowość brył muzeum. Jego dodatkową zaletą jest
stworzenie przestrzeni sacrum, separującej muzeum – świątynię sztuki od zgiełku dzielnicy. Od strony
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By wspomnieć choćby Tate Modern w Londynie czy Elbephilharmonie w Hamburgu autorstwa biura Herzog & de
Meuron, omawiane w dziesiątkach publikacji i stron internetowych.
Proj. J. Puig i Cadafalch 1909–1911 [15].
Proj. A. Isozaki i R. Luna 1998–2002 [15].
Proj. M. Gallego, J. Arderiu, T. Morató 1999–2002 [14].
Założona w 1986 r. przez przedsiębiorcę farmaceutycznego, Antonio Vila Casas, fundacja ta zajmuje się, obok działalności związanej z badaniami farmaceutycznymi, m.in. kolekcjonowaniem malarstwa [21].
W Barcelonie istnieje wiele instytucji o podobnym profilu – m.in. CCCB czy MACBA, które były motorami rewitalizacji śródmiejskiej, historycznej dzielnicy El Raval (źródło: www.cccb.org, www.macba.es).
Autor: J. Badìa, współpraca J. Framis 2007–2008 [14, 15, 21].
Zaprojektowany przez Estudì Martí Franch [21].
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północnej, w ramach tego samego kwartału, Can Framis sąsiaduje z budynkiem Edifici Tanger, w którym
mieści się jeden z wydziałów Universitat Pompeu Fabra.
Właśnie ta instytucja, będąca jednym z największych w Barcelonie prywatnych uniwersytetów,
prężnie rozwija swoje nowe siedziby w dystrykcie 22@, a także w sąsiadujących z nim częściach dzielnicy55, bardzo często adaptując stare budynki poprzemysłowe56. Kolejna spośród trzech wspomnianych
powyżej adaptowanych fabryk57 – Ca l’Aranyó – współtworzy wraz z wspomnianym powyżej Edifici Tanger najnowszy z kampusów tej uczelni – Communication Campus – Poblenou. Sąsiaduje on bezpośrednio
z muzeum od strony północnej. Główna część zespołu skupia nowe siedziby kilku wydziałów i instytutów
UPF wraz z dużym, podziemnym audytorium. Zajmujący znaczną część wydłużonego bloku zabudowy58,
pomiędzy Carrer de Tanger, a Avinguda Diagonal, kompleks budynków zorganizowany został wokół wewnętrznej, półprywatnej przestrzeni, obniżonego względem poziomu ulicy, Plaça Gutenberg, który pomyślany został jako element łączący uniwersytet z sąsiadującym światem biznesu59. Otaczają go cztery
budynki – dwa ceglane, historyczne, odrestaurowane, stanowiące element dziedzictwa postindustrialnego60
oraz dwa nowoczesne o elewacjach wykonanych ze szkła i stalowych blend o zróżnicowanych fakturach
i kontrastowej kolorystyce61. Dominantą przestrzenną zespołu pozostał komin dawnej fabryki, dodatkowo
podwyższony o kilka metrów za pomocą stalowego elementu, który jest dobrze widoczny z odległości
kilku kwartałów – zwłaszcza od południa i wschodu.
Z omówionymi powyżej kwartałami, które stanowią północno-wschodnią granicę południowej
części obszaru dystryktu 22@, sąsiaduje od zachodu kolejny, całkowicie zrewitalizowany o przewadze
funkcji biurowych, uzupełnionych mieszkaniami socjalnymi. W jego południowo-wschodnim narożniku
powstał hipernowoczesny, hybrydowy obiekt – Media-TIC62. Zaprojektowany został jako budynek –
symbol 22@, produkt rewolucji informatycznej, w którym wielowątkowość i złożoność współczesnego
świata zaprezentowano pod jednym dachem – i to zarówno w sensie funkcjonalnym63, jak i konstrukcyjno-materiałowym. Obiekt operuje nieco przerysowaną stylistyką high-tech, wzmocnioną przez użyty
do pomalowania stalowych elementów konstrukcji, stolarki oraz podłóg i ścian wewnętrznych, jasny,
jadowito-zielony kolor. Zdaniem autora koncepcji, wygląd zewnętrzny Media-TIC odpowiada temu, co
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Wszystkie trzy kampusy UPF znajdują się właściwie w El Poblenou. Najstarszy z nich – Ciutadella zajmuje kilka
bloków zabudowy po wschodniej stronie parku o tej samej nazwie, czyli na zachodniej granicy dzielnicy. Kolejny,
Campus Mar, to sąsiadujące z poprzednimi, budynki w pobliżu Portu Olimpijskiego. Najnowszy z kampusów to
właśnie omawiany powyżej Communication Campus – Poblenou (źródło: www.upf.edu).
Biblioteka UPF w monumentalnym obiekcie starego miejskiego zbiornika wody pitnej z 1874 roku, tuż przy Parc
de la Ciutadella (proj. L. Clotet, I. Paricio 1993–1999), jest jedną z najciekawszych realizacji konserwatorskich
w mieście [4, 14, 15].
Ostatnia to niewielka fabryka Can Jaumandreu, usytuowana przy Rambla del Poblenou, zaledwie w odległości jednego kwartału zabudowy na południe od Gran Via, która została adaptowana także częściowo na uniwersytet, biura
oraz mały, lokalny supermarket.
Łącznie udało się stworzyć 19 290 m2 powierzchni użytkowej [3].
Od północy działki powstał w latach 2005–2008 budynek Mediapro, zajmowany przez jedną z najważniejszych
w Hiszpanii firm związanych z produkcją audiowizualną – proj. C. Ferrater, P. Genard, X. Martí Galí [14].
Objęte ochroną konserwatorską jako zespół wraz z kominem – historyczny budynek fabryki i podłużny, niski obiekt
dawnych mieszkań robotniczych [3].
Całość kompleksu, ukończono w roku 2009, proj. J. Benedito i R. Valles z zespołem [3], www.josepbenedito.com.
Proj. E. Ruiz – Geli & CLOUD 9 – 2006–2011. Budynek otrzymał nagrodę Best Building of the Year 2011 na Word
Architecture Festiwal w Barcelonie w listopadzie 2011 roku (źródła: [3, 20], www.22barcelona.com, www.ruiz-geli.
com, www. waf.org).
W Media-TIC znalazły swoje miejsce firmy związane z mediami, a także najnowszymi technologiami. Ponadto
10% powierzchni zajmują funkcje związane z administracją samorządową, a kilka ostatnich pięter – internetowa
uczelnia Universitat Oberta de Catalunya.
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dzieje się w środku i umożliwia kontakt przechodniów z nowoczesnymi technologiami. Sprzyja temu
transparentność fasad i otwarcie części przyziemnej na ulicę. Parter został pomyślany jako przekryta
przestrzeń publiczna, która związana jest z audytorium dla trzystu osób. Niestety, poza organizowanymi
tam wydarzeniami, pozostaje ona jedynie wielkim, niskim hallem, przytłoczonym wiszącą nad nim bryłą. Budynek, w przybliżeniu sześcienna kostka o wymiarach 40 m × 40 m × 40 m, został zaprojektowany
z użyciem systemów CAD-CAM i to w tym właśnie procesie oraz w konstrukcji i użytych do tworzenia
powłok zewnętrznych materiałach i technologiach kryje się jego innowacyjność. Każda z czterech elewacji budynku została zaprojektowana odmiennie, co odpowiada jej orientacji względem stron świata.
Materiałem w nich użytym jest ETFE, zwane szkłem przyszłości, lekki rodzaj kopolimeru, posiadający
dużą odporność na promieniowanie UV. Pozwala on na formowanie licznych warstw, a nawet poduszek,
zwiększających komfort termiczny we wnętrzu budynku, co jest niezwykle ważne w tamtejszym klimacie. Wizytówką budynku jest właśnie taka dmuchana elewacja południowa, na której zastosowano system automatyczne wypełnianych elementów, w których rolę dodatkowego filtra odbijającego promienie
słoneczne pełnią wykonane na jego powierzchniach nadruki64. Innowacyjne są też rozwiązania związane
ze zużyciem energii przez budynek, które dostosowane do miejscowych warunków naturalnych, pozwalają zredukować emisję dwutlenku węgla o 60%.
Kolejny, typowy dla założeń 22@Barcelona, zrewitalizowany kwartał znajduje się przy zachodniej
granicy dystryktu, nieopodal Avinguda Meridiana i ograniczony jest ulicami: Carrer de Sancho de Avila,
Carrer dels Almogarves oraz Carrer de Zamora i Carrer de Pamplona. To dawny teren zakładów metalurgicznych, sąsiadujących od zachodu z największą w Barcelonie kostnicą z niezwykle popularnym
muzeum karawanów oraz z linią kolejową prowadzącą do Estació de França. Odrestaurowany pieczołowicie zabytkowy pawilon wejściowy (Pavellón de entrada de La Unión Metalúrgica) znajduje się w południowo-wschodnim narożniku kwartału. Stał się on elementem dużego kompleksu biurowo-hotelowego, który zajmuje wschodnią połowę kwartału. Druga jego część zarezerwowana została dla zróżnicowanych funkcji zamieszkania, z wprowadzonymi w parterach usługami. Południowo-zachodni narożnik
kształtowany jest przez typowy dla współczesnej zabudowy Hiszpanii, zespół mieszkaniowy, który łączy
w sobie mieszkania własnościowe i socjalne. Jego spokojna, stonowana w wyrazie architektura, która
w Polsce uchodziłaby za niemalże designerską i luksusową, tam jest czymś zwyczajnym. Dopełnieniem kwartału jest duży zespół akademików o podwyższonym standardzie, przeznaczony dla studentów
okolicznych uniwersytetów i oferujący także wolne pokoje (w standardzie kilkugwiazdkowego hotelu)
turystom i osobom przyjeżdżającym do miasta w celach zawodowych – Mellon District Marina65. Zespół składa się z czterech ustawionych blisko siebie budynków, z których najwyższy akcentuje kolejny
z narożników kwartału. Pomiędzy nimi znajdują się, rozmieszczone na dwóch poziomach, półprywatne
skwery połączone częściowo przekrytym pasażem. Z niego dostępne są pomieszczenia wspólne – recepcja, kafeteria, pralnie, rowerownie oraz wejścia do poszczególnych segmentów mieszkalnych i niezbędne pomieszczenia techniczne. Pomimo niedrogich materiałów i spokojnego w wyrazie projektu, całość
sprawia bardzo pozytywne i przyjazne wrażenie. Na szczycie każdej z wież mieszkalnych znajduje się
niewielki taras wypoczynkowy z basenem. Z tarasów tych roztaczają się widoki na całe niemal miasto,
gdyż sprzyja temu okoliczna, niższa od akademików zabudowa oraz naturalne ukształtowanie terenu,
który opada w kierunku południowym, do oddalonego o 15 minut marszu Portu Olimpijskiego. Od północy omawiany kwartał sąsiaduje z poddanym obecnie procesowi rewitalizacji obszarem Plaça de les
Glories Catalanes, który stanie się już wkrótce dużym parkiem, z utopionymi weń znaczącymi obiektami
64
65

[20].
Proj. Blanch+Conca Arquitectura, 2006–2009. Młodzi architekci z tego biura są także autorami drugiego akademika
tego samego właściciela, w innej części miasta, a także wielu obiektów mieszkalnych, uniwersyteckich i biurowych
w Barcelonie, w tym kilku w dystrykcie 22@ (źródło: www.bcarq.com).
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użyteczności publicznej. Należy zatem przypuszczać, że widokowe walory tarasów zostaną zachowane,
a nawet wzbogacone o nowe, pozytywne wartości.
7. Podsumowanie
Zakrojona na szeroką skalę rewitalizacja ponad 200 hektarów poprzemysłowej, zdegradowanej przestrzeni w centrum Barcelony, jest jednym z największych i najciekawszych tego typu przedsięwzięć
w miastach europejskich. Pomysł zastąpienia dotychczasowej �����������������������������������������
funkcji produkcyjnej, przemysłowo-magazynowej, przez bazujące na wiedzy funkcje produkcyjne nowej generacji, który legł u podstaw projektu 22@,
jest niewątpliwie nowatorską i odważną strategią urbanistyczną. Wprowadza w tkankę miejską interesujące
hybrydy funkcjonalne i formalne. Nacisk położony na innowacyjność, kreatywność i wykorzystywanie
najnowszych osiągnięć techniki, zarówno w projektowaniu, jak i późniejszym funkcjonowaniu struktur
miejskich, sprawia, że zastosowane działania nie są tylko powierzchownymi zabiegami upiększającymi.
Przyczyniają się także do głębokich zmian struktury społecznej.
Transformacja została oparta na zaprojektowanej przeszło sto pięćdziesiąt lat temu, nowatorskiej wówczas tkance urbanistycznej Eixample. Jak się okazało, matryca dziewiętnastowiecznego miasta
przyszłości doskonale sprawdza się przy kreowaniu współczesnych, futurystycznych struktur przestrzennych i funkcjonalnych. Wraz z poszanowaniem wyjątkowej tożsamości miejsca i zachowanych reliktów jego
poprzemysłowego dziedzictwa, przyczynia się ona do wpisania nowo powstających zespołów urbanistycznych w kontekst Barcelony. Kontynuacja, trwającej przeszło dwa tysiące lat, ciągłości rozwoju struktur
miejskich na tym obszarze została zapewniona. Co więcej, po niemal dwunastu latach od rozpoczęcia projektu
22@Barcelona, okazało się, że zadziałał on jako wielkoskalowy katalizator urbanistyczny, przyczyniający
się do kolejnych zmian w swoim bliższym i dalszym metropolitalnym66 sąsiedztwie. Subiektywny i autorski, ograniczony przez objętość niniejszej pracy, wybór przykładów pozwolił na prześledzenie najbardziej
typowych kierunków zmian, jakie zachodzą obecnie w El Poblenou, także w skali architektoniczno-urbanistycznej. Ich suma składa się na zmianę obrazu całej dzielnicy, a także miasta i metropolii oraz wzrostu
jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Rozwój ten kontrolowany jest dokładnie poprzez staranne, wieloetapowe i wieloskalowe planowanie oraz szczegółowe przepisy prawa67. Projekt 22@Barcelona, zmienia
strukturę urbanistyczną, społeczną i funkcjonalną obszarów śródmiejskich i przyczynia się do transformacji Barcelony z Miasta Cywilizacji Przemysłowej w Miasto Cywilizacji Wiedzy.

66

67

W skali lokalnej – rewitalizacje obszarów Glories i Forum-Besós, w szerszej, metropolitalnej – chociażby wspomniany Barceloński Trójkąt Rozwoju.
Co niestety, w polskich warunkach wciąż uchodzi, niesłusznie, za ewenement.
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1. Introduction
The urban development of Barcelona over the span of more than two thousand years makes an
excellent example of a successful idea of urbanity. For more than one hundred and fifty years, it has been
under the continuous process of the adaptation, restoration and revitalization of its urban space which aims
at creating optimal dwelling and working conditions for its inhabitants. As one of few cities in Europe and
probably in the world, it changed urban design – which usually makes the most unrewarding or even the
most difficult assignment for the municipal authorities – into a friendly, noticeable and perhaps the most
effective service offered by officials at various levels. It results from constant changes in the physical space
of Barcelona which can be observed by outsiders as well as the locals. For ages, the Mediterranean Sea,
the Colserola mountain range and two rivers – the Llobregat and the Besós – have remained the natural
borders of the city founded on a seaside lowland. They make the basis for the contemporary administrative
borders even though the developed area of this nearly five-million metropolis has exceeded its natural
geographic barriers1. As the capital of Catalonia, one of the most dynamical areas in the western part of the
Mediterranean with a population of seven million, Barcelona has been recently appointed as the seat of the
Mediterranean Union. Its potential is perceived as the competition for other large centres in the regional
scale, especially in fields related to innovativeness, scientific research as well as creativity and design. In
these areas, the city struggles for its high position on the global arena as well2.
Moving from Barcelona to some neighbouring localities, one barely senses its physical border because
the scale and intensity of development do not suggest that he/she is leaving a “big city”. What is more,
a number of prestigious metropolitan investments, including some of far-reaching and global importance,
are being situated beyond the administrative borders of Barcelona (the international airport and the related
technology park in El Prat de Llobregat, whereas the enormous business centre at so-called Plaça d’Europa3
is located in the extension of one of the most important city arteries – Gran Via4 – yet in a different locality:
L’Hospitalet del Llobregat). The mountain valleys are developed by the fast-growing urban centres which
locate prestigious universities and information technology companies here, while rich city dwellers build
their residences nearby. Housing estates available for less wealthy clients rise in the distance. All of them
are connected by quite efficient public transport and a road system under extension. Some areas are torn out
of the sea – apart from the obvious redevelopment5 and enlargement of the industrial and passenger port,
it also comprised large-scale implementations related to the reconstruction of the “seashore” city frontage,
especially on the occasion of the Summer Olympic Games 1992 or the World Forum of Cultures 20046.
In the late Dark Ages, Barcelona controlled most trade in the western part of the Mediterranean. It fell
into decline after the discovery of the New World to revive in the 19th century in the wake of the Industrial
1

2
3

4
5

6

According to the latest research carried out at Universitat Politecnica de Catalunya under the supervision of Prof.
C. Marmolejo Duarte, Barcelona is the most dynamic Spanish metropolis with a very diverse spatial structure and
more than ten sub-centres. It partially results from the geographical conditions, too. Some of the research results were
presented by Prof. C. Marmolejo during a series of lectures Polycentrism and urban structure delivered within POKL
at the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology on November 8–10, 2011.
Cf.: Garcia-Bragado R., Urban Planning, Infrastructures and Housing in Barcelona [3].
Complex designed by Viaplana Arquitectes in 2008; individual buildings were designed by well-known international
and Catalonian architects, such as T. Ito, A. Viaplana or O. Tusquets. They form a significant dominant in the western
part of the metropolis which can be seen from its most important overlooks, e.g. Montjuic, Tibidabo and the terrace
in Parc Güell [3, 14].
On the role of Gran Via in the urban composition of Barcelona [9].
Moll d’Espanya, Parc de l’Istme and Rambla del Mar, designed by A. Viaplana and H. Piñon, implemented in 1990–
–1995 in the extension of Las Ramblas – Barcelona’s best-known promenade [14, 15].
Ibidem.
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Revolution7. In 1833, the city, which still remained within its medieval walls, had 120,000 inhabitants, i.e.
four times more than one hundred years before. The density of development meant deteriorating living
conditions. The economic growth facilitated a series of urban initiatives which aimed at changing this
situation. The first step was to liquidate parish cemeteries and change them into public squares; another
initiative was to build the new urban axis Ferran-Princesa through the historical tissue and then demolish
the remnants in 18548. The crowning achievement within the economic success of bourgeois Barcelona in
the urban dimension was the extension – Eixample designed by Ildefonso Cerdà in 18599. The orthogonal
street grid, which remained decades ahead of similar solutions in other European cities, assumed tenfold
extension of the city area and changed its image forever. Ildefonso Cerdà’s 150-year-old plan has been
continued wherever the existing investments and natural conditions facilitate it in spite of a considerable
(more or less fivefold) change in the intensiveness of development and the limiting outlines of buildings
within the urban quarters of Eixample in relation to the original premises. Streets and important urban axes,
resulting from this compositional layout, go beyond the administrative borders of Barcelona which is best
exemplified by the abovementioned Gran Via des Cortes Catalanes.
2. An Outline History of the Spatial Development of El Poblenou
From the mid-eighteenth century until the third quarter of the twentieth century, the growth of the
city was conditioned by the development of industry10 which also contributed to the formation of numerous
settlements and workers’ estates around Barcelona. The orthogonal grid of the extension – Eixample, whose
compositional backbone is Gran Via approximately parallel to the seashore, connecting the Llobregat and
Besòs riverbanks from the southwest to the northeast, combines most of them into one organism. It is
adjusted to the irregularities of the existing investment in some of the absorbed areas and mostly recognizes
those distinguished by clear urban composition11. Irregularities in the grid, resulting from earlier investments,
influence the diversity of public spaces in the city. Similarly to a number of other postindustrial cities,
Barcelona must revitalize vast degraded and partially abandoned areas which shifted from the outskirts to
the heart of this polycentric metropolis.
El Poblenou, situated northeast of the historical centre – Ciutat Vella, comprises the areas of the
former locality of Sant Marti de Provençals whose history dates back to the early 19th century. In 1836, it was
still an agricultural land with a number of salt swamps, whereas sporadically appearing buildings occupied
long and narrow plots. The historical plans of Barcelona12 show that they were originally concentrated in
7
8

9
10

11

12

Encyklopedia PWN (www.encyklopedia.pwn.pl).
Prof. Manuel de Solà-Morales devotes a lot attention to the history of the urban development of Barcelona in his
publications [17, 18].
[8, 9, 17, 18].
Mainly textile industry which developed within the city walls at first and then in workshops and factories founded on
Barcelona Plains on the basis of the Rivers Llobregat and Besós. Workers’ estates called colonies rose around them
from the second half of the 19th century [8, 17].
Cerdà’s orthogonal city added several neighbouring localities to Barcelona besides rather small workers’ estates and
colonies. They included Gràcia, Sarria, Sants, Sant Andreu and Sant Marti also known as El Poblenou which is the
site of 22@Barcelona.
Pedro Moreno Rominez’s plan of 1871 and Plano de Barcelona published by the municipal authorities in 1903
(www.22barcelona.com, www.bcn.cat). Competition designs of urban extension from the 1850s clearly show the
then state of developing Sant Marti. One of the 1859 finalists, Josep Fontserè, who received a honourable mention,
used its main axes for creating important urban arteries in his work which eclectically combined five main urban
centres on the plains (Barcelona, Gràcia, Sants, Sarrià and Sant Andreu) into one organism [17, 18].
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two groups: in the Taulat-Icària sector and along today’s Pere IV13 and Maria Aguiló Streets, then Prim
Square and a marketplace opened in 1889 as well as La Rambla del Poblenou, founded much later in their
vicinity, resulting from the composition of the orthogonal Eixample grid. The remaining part of Sant Marti
was divided in accordance with the premises and directions of the extension which did not use the existing
investment lines, mostly the characteristic narrow alleys. Numerous intriguing irregularities in the urban
grid, reflecting the old field arrangement, still shape the identity of this district (wherever they persist).
In the mid-twentieth century, almost the entire area was already developed, while about ninety per
cent of investments were industrial objects and storehouses. Carrer de Pere IV pretended to be the main
axis of the district. Avinguda Diagonal, designed by Ildefonso Cerdà, had not been extended beyond Plaça
de les Glories Catalanes yet, whereas plots reserved for its purposes were occupied by industrial objects in
the meantime. The orderly structure of Eixample, still visible in the western part of the district, is no longer
legible east of Rambla del Poblenou. In many places, large factories occupied several typical quarters
increasing spatial chaos. Most mansions were concentrated around the oldest streets. Many chaotic housing
estates, meant for the urban poor, mainly inhabited by immigrant workers from other parts of Spain and
its former colonies in North Africa and Latin America, were built here without a plan, in any old way,
of crummy materials14. The 1950s, 1960s and 1970s brought along the implementation of several social
estates in the eastern part of the district which partially replaced the slums15. However, they intensified the
spatial chaos making it impossible to continue the Eixample quarters in vast urban areas for which they
were originally designed. The political, technological and logistic condition-dependent changes at the end
of the twentieth century resulted in the demise or relocation of numerous local manufacturing plants and
institutions. As a result, an extensive part of the city – making almost one fourth of its total area, bigger than
the historical Ciutat Vella, situated close to the sea and the centre – went downhill.
3. Villa Olimpica and the Forum as the First Revitalized Parts of El Poblenou
The first revitalized area was the southwestern part of the district situated between the beach, the
park16 and the Nova Icària cemetery17 which used to be cut off from the remaining urban tissue by a railway
leading to Estació de França18. In 1985, a decision was taken to redevelop the entire area which was related
13

14

15

16

17
18

La Llacuna which developed in the mid-19th century after draining the swamps, whose buildings were concentrated
along a track which is Carrer de Pere IV these days [18].
Between 1900 and 1930, the population of Sant Marti tripled. The existing residences could not provide shelter,
whereas vacant plots were mostly used for industrial plants. It led to the construction of shantytowns along the
beaches, the railways and the River Besós as well as in any spare place. That is beyond belief but the last slums were
not liquidated until preparatory works for the Olympic Games 1992 – in the second half of the 1980s!
Mostly large complexes of housing estates implemented from the late 1950s till the mid-1970s in the eastern zone
of the city – Sant Marti. We are mainly interested in those located south of Gran Via, between the developed part of
Poblenou and the River Besós. These are two large complexes: Sud-oest del Besós (designed in 1960), implemented
as an independent unit with diverse typology, at first situated outside the city and compositionally unrelated with it,
and La Mina (1970s) neighbouring on it from the southeast. While the former complex builds quite a compact urban
tissue completely different from Eixample, the latter makes a typical late-modernist extensive estate forming the
pathological space of non-places [18, 19], also: www.bcn.cat, www.aftertheproject.com
Parc de la Ciutadella came into existence in place of the old citadel east of the historical city centre which was
demolished in the 19th century. This area was the site of Barcelona’s first World Exposition in 1888; another Expo
was organized in 1929 on the slopes of Montjuic towering over the city centre on the west side.
West of the cemetery, whereas the oldest part of El Poblenou is situated east of it, in the vicinity of Taulat-Icària.
Railway station by the World Exposition 1888 grounds, west of today’s Parc de la Ciutadella.
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to the appointment of Barcelona as the host of the Summer Olympic Games in 199219. A new district
with the prevailing residential functions, opening to the sea, originally acting as the Olympic Village, was
planned here. It functions as Villa Olimpica up to this day. The revitalization of this area was related to
intense infrastructural works, mainly the creation of a ring road – La Ronda Litoral running along the sea
partly underground, the covering of the rails, the creation of the Olympic Port and the construction of urban
beaches. Individual functional elements – residential, sports and office complexes, a hospital, a trade and
entertainment centre – are included in the system of user-friendly public spaces: shade-giving parks and
promenades.
The design of the spatial development of this area was prepared by Albert Puigdomènech and
the MBM studio in the years 1985–199220. It uses a module of the orthogonal Eixample grid, slightly
deconstructed on account of the existing conditions, especially the location of the cemetery, as the basis
for the creation of an urban structure. This generally postmodernist urban design introduces several new
interesting axes in the district scale. It also accentuates one of the existing streets21 in the shape of two
dominant features and informs about the position and significance of the Olympic Port in the scale of
the city and even the entire metropolis22. The main representative axis of the Villa Olimpica complex is
Avinguda Icària which connects the southeastern end of Ciutadella park with the cemetery. It was designed
as a broad, smart avenue with lanes separated by a wide23 pedestrian public space patterned after Rambla
de Catalunya which crosses the central part of Eixample. Just like all spaces of this kind in Barcelona, it
is fitted with greenery, necessary decorative elements as well as characteristic deconstructionist roofing24
which determines the uniqueness of this street in the city scale and acts as an unambiguous identifying
element.
For more than one hundred years, the authorities of Barcelona have been able to use grand events in
the global scale for stimulating the spatial and economic growth of the city. The World Expositions in 1888
and 1929 as well as the Olympic Games in 1992 resulted in a number of devices for urban infrastructure
with an extended system of public transport (especially the underground), renewed residential districts,
prestigious objects and public spaces. Another pretext for the revitalization of deteriorated postindustrial
grounds on the edge of the city at the meeting point of El Poblenou and the Besós River estuary to the
Mediterranean Sea was the organization of the World Forum of Cultures in 2004. It helped to introduce
considerable structural changes, first and foremost the continued renovation of the seaside edge of the city
as well the completed implementation of Avinguda Diagonal and its extension to the seashore as Cerdà
planned. Not accidentally, objects related to the direct service of the Forum were located at the closure of
this avenue of paramount importance in the scale of the entire metropolis.
The entire urban complex of the Forum (like in the case of Villa Olimpica, the name defining
a significant fragment of urban tissue remains in spite of the temporary character of a given event), including
the public spaces and buildings, occupies about thirty hectares. The original urban composition comprised
the multipurpose complex of the CCIB Congress Centre25, some hotels, the Sfera trade and entertainment
19
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25

[4, 6, 14].
Individual objects and complexes were implemented by such well-known Spanish and international architects as:
A. Siza, F.O. Gehry, C. Ferrater, E. Torres and J.A. Martinez Lapeña or A. Vilaplana and H. Piñon [14].
Carrer de la Marina connecting the sea with the mountains, perpendicular to Gran Via.
The twin towers – Torre Mapfre (designed by I. Ortiz & E. de León 1988–1992) and Hotel Les Arts (designed by
SOM, J. Juanper, F.O. Gehry 1988–1993), each with 40 storeys – clearly dominate the Olympic Port as well as wide
city panoramas, both from the land and the sea.
14.40 m; section of the entire street: 40.40 m [4].
They break the monotony of this unusually long public space through their sculptural form as well as the light play
provoked on the street surfaces. Design by E. Miralles & C. Pinós (1989–1992) [4].
Designed by J.L. Mateo – MAP arquitectes, 2000–2004 [8, 14].
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centre, Parc Diagonal Mar26 with the surrounding buildings and residential complexes27 and the main edifice
– the Congress Palace with its square28. Because of the suburban location as well as the vast public spaces
covered with asphalt and concrete, especially Esplanada del Forum29, which are used for sporadic mass
events, the revitalization of this area was partially successful. Recently introduced new, mainly cubature
elements, including the futuristic Torre Telefonica30 high-riser located at the closing (or rather at the
beginning) of Avinguda Diagonal, help to improve this situation gradually. Only after its implementation,
the composition of the closure of one of the most important urban axes seems complete. This vertical white
triangular office building makes an excellent complementation of the heavy dark horizontal triangle of
the Forum. Certainly, the altered function of the main object helps to change the image of this area. The
revitalization of La Mina31 is important for the reception of the entire Forum grounds. La Mina used to be
recognized as the most dangerous place in the Mediterranean – now its outskirts are becoming more and
more attractive and friendly towards the inhabitants and investors.
4. The Guiding Principles of the Revitalization of El Poblenou – 22@Barcelona
In the year 2000, the Council of the City of Barcelona adopted a new urban strategy which aimed at
transforming the remaining parts of the postindustrial district of El Poblenou that had not been revitalized
before. The former industrial and storage function is being replaced with knowledge-based new activities. The
name of the project – 22@ – replaced the traditional planning marking 22a which refers to monofunctional
industrial areas. The 22@Barcelona project means the creation of a new compact city with major emphasis
placed upon the multifunctionality or – to use a word which would be adequate to the ideological premises
in this district – hybridity of urban structure deeply rooted in the Mediterranean tradition32. Besides
traditional techniques, new functions related to the development of modern innovative technologies as well
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Designed by EMBT – E. Miralles & B. Tagliabue, 1997–2003 [8, 14].
Designed by various studios presented in [5].
Designed by the Swiss duet Herzog & de Meuron, showered with international awards, widely described in trade
literature (for instance: [3, 4, 8, 10, 14–16]), this characteristic sky-blue building in the shape of a triangular slice,
hung above the square, was not an appropriate design for Barcelona. In spite of its seeming multifunctionality
(a concert and congress hall, exposition spaces), it was used sporadically after the World Forum of Culture 2004.
Besides, its maintenance was costly. Its navy blue elevations with the rough plastered “sheepskin” structure, so
fashionable in our country in the 1960s and 1970s, turned out to be useless in the hot and dry climate with all the
sand and salt blown in from the seashore. Two years later, in 2006, this object looked murky, abandoned, neglected
and dirty, while its public spaces seemed lifeless. The Museum of Natural History, opened in the spring of 2011,
combined with the unusually active promotion of this event, contributed to its partial revival which also referred to
the square.
Designed by E. Torres & J.A. Martinez Lapeña, 2002–2004 [14, 15].
Torre Telefonica a.k.a. Torre Zero Zero or Zero Diagonal (designed by E. Massie-Bosch – EMBA – 2011)
received two LEAF Awards’2011: Best Commercial Building of the Year and Best Structural Design of the Year
(www.e-architect.co.uk). Similarly to Media-Tic described in a further part of this paper, it uses some innovative
technologies in its construction as well as its energy and water management. It is adjusted to the premises of the
22@ project even though this buildings stands beyond its area. The example of Torre Telefonica proves the powerful
impact of 22@ on the neighbouring districts.
One of the mass housing estates built in the 1970s and inhabited at the end of the 20th century by Romany emigrants
from Eastern Europe as well as India and Pakistan. The authors of the urban concept of the gradual revitalization of
this area were S. Jornet, C. Llop and J.E. Pastor (2000). After eleven years, in spite of several unfortunate solutions,
such as the manner of developing the main promenade – La Rambla de La Mina, the introduced changes are
beginning to bring some measurable effects [9, 14].
22barcelona (www.22barcelona.com).
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as multimedia means of communication and education are expected to serve to build this structure. Some
researchers and commentators define this project as a metaphor of a town of the Industrial Revolution being
transformed into a cybercity of the digital revolution33. Undoubtedly, it is the most important urban project
in Barcelona in recent years and one of Europe’s most ambitious developments which has already brought
about transformations of the neighbouring areas34.
The area of the 22@ intervention includes the whole southeastern quarter of the city from Gran Via
to the Ronda Litoral ring road, Villa Olimpica and Rambla de Prim. This area, divided into several parts,
situated on both sides of Av. Diagonal, comprises 115 blocks of Eixample buildings altogether. In this area,
for eleven years, step by step, in spite of the global crisis amplified by the mass media, a new urban tissue
has been rising where most innovative firms coexist with universities and centres of research, training and
technology transfer. The designers of 22@ remembered to introduce some residential complexes (including
4,000 subsidized social flats), dormitories and hotels with diverse standard which change a work zone,
lifeless “after hours”, into a lively city. For proper functioning, it received basic urban services – schools,
kindergartens, offices35 – as well as necessary technical and transport infrastructure. A relatively vast area is
meant for public greenery36, especially that the revitalized area neighbours on several parks37.
The 22@Barcelona project is based on public and private partnership supported by a number of
extremely precise studies, plans and special legal regulations with the local, metropolitan, regional and
national range. This makes it possible to change the intensity of land development and offers more public
spaces of diverse character than the old industrial district. The model city coexists with the historical
architectural and infrastructural heritage of the district38 which builds the identity of the place together
with some ultramodern structures. One of the objectives of this project is to encourage the land owners to
use the postindustrial monuments and give them a new value by incorporating them into to the network
of rising objects or adapting them to new functions. A system of promoting new investments through the
development intensiveness rate was introduced as well39.
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[20].
Mostly the Glories area with its building acknowledged as the symbol of the entire district of El Poblenou and one of
the new landmarks in the city – Torre Agar (designed by J. Nouvel, implemented in 2006). It was widely described
in the trade press and scientific studies at the stages of design and implementation. We must not forget about the
transformation of the eastern stretch of Gran Via – both areas were presented by the author in a separate survey [9]
– or the revitalization of numerous quarters of El Poblenou, not included in the 22@ project but neighbouring on its
area.
Total area: 145,000 m2 (www.22barcelona.com).
114,000 m2 (www.22barcelona.com).
Parc de la Ciutadella connected through sequences of urban greenery related to Villa Olimpica and the beach system
with Parc Diagonal Mar situated in the southeast of the area under discussion. Parc del Centre de Poblenou, designed
by Jean Nouvel (www.jeannouvel.com), sometimes described as controversial, was implemented in 2001–2008
as the keystone between two biggest parts of 22@Barcelona at the intersection of the most important arteries for
the composition – Avinguda Diagonal and Carrer de Pere IV. This park, occupying c. 3.5 quarters of the Eixample
grid, offers interestingly arranged green spaces with surrealist sculptures and sports grounds in the centre of this
troublesome central district. Although this park is not included in the 22@ project, it matches it ideally, also in the
regard of protecting the postindustrial heritage of this district. One of Barcelona’s largest urban parks is coming
into existence directly at the northwestern border of the 22@ zone as an effect of revitalizing Plaça de les Glories
Catalanes. This process was presented by the author in a separate survey [9].
One of the detailed plans which influence the final spatial space of the part of El Poblenou under revitalization is
The Detailed Plan of Protecting the Industrial Heritage (Plan Especial del Patrimonio Industrial) which includes 114
architectural objects related to the history of this district [3].
“Solutions which increase the area of developing a given plot are promoted provided that a ‘value added’ is produced.
It is understood as integrating a new building with the existing objects, preserving the postindustrial character of the
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5. The Implementation of the 22@ Project by 2012
The plan of developing areas for the innovation district, defined by six zones which must be managed
by the public sector, assumes that the grounds beyond may be revitalized with the participation of private
as well as public investors. It does not include any precise guidelines for each part but suggests that the
investments, preceded with local plans, should satisfy all the main criteria of the 22@ project. Thus, the
municipal company 22@Barcelona, which acts partially as a supplementary investor, prepares plans and
designs of key transformations for the entire quarter layout as well as supervises and participates in the
approval of plans for the remaining parts of this district. It also demarcates strategic areas where public and
private partnership is a necessary element of successful revitalization.
Transformations of urban structures under democracy and market economy with the participation
of numerous entities, frequently with contradictory interests, are lengthy processes, especially in such vast
areas as 22@40. Sometimes their measurable effects can be observed after several decades. Under such
circumstances, the fact that the revitalization of 70% of areas commenced ten years after the birth of the
project41 must be acknowledged as a success. The contribution of the private sector is very high because
as many as eighty-four out of the 139 approved local plans were initiated by independent investors42. All
the plans accepted by December 2011 offered 3,029,106 m2 of usable area and covered 926,954 m2 of land
(151,753 m2 of outdoor facilities, 124,912 m2 of open spaces and 3,200 flats, including social premises). The
fact that 691,291 m2 of newly created usable area is meant for production is noteworthy43. It is assumed that,
just like in the 19th century, El Poblenou will become one of the main economic poles of the metropolis44.
Since the year 2000, more than 4,500 firms has opened their seats in this district which gives an incredible rate
of 1.2 firm daily45. It seems that few or no areas in Europe compare to this innovation district in this respect.
As a result, according to the 2011 report46 published on the 22@ website, the number of people employed
in El Poblenou has increased significantly – more than 56,000 new employees work here at present (half of
them are university graduates), while around 150,000 are planned after completing the entire transformation
process. Another document which underlies the transformation of this area of El Poblenou is The Local Plan
of Infrastructure for Poblenou realized in above 40% by the end of December 2011.
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district, applying energy-saving design solutions as well as hybridity – a combination of more than three functions
within one implementation” [20].
On average, 115 typical blocks of Eixample development (1 block = 113 m × 113 m = 12,769 m2) occupy c.
1,500,500 m2 of quarters, excluding streets and avenues: more than 200 ha in total – www.22barcelona.com [21].
We cannot forget about the so-called global crisis which allegedly began in 2008 and strongly affected the Spanish
economy.
Only in 2011, twelve local plans were approved, including six public initiatives. They comprised 17,623 m2 of land
offering 53,945.829 m2 of usable area – www.22barcelona.com
Obviously, we mean e-production and innovative technologies or research centres in accordance with the project
premises.
In the latest promotional materials, 22@Barcelona (with the areas of Forum-Besós under revitalization in the
southeast), mainly related to innovativeness and creativeness, is presented as one of the three elements – the
vertexes of THE BARCELONA DEVELOPMENT TRIANGLE. Its remaining vertexes are: Delta Barcelona related
to the technology park, the port and the airport, situated in the Llobregat River delta, and Parc de l’Alba – another
technology park where activities are to be focused around education and scientific research, which develops north
of the city in the vicinity of Vallès. Obviously, some of the proposed activities are repeated in all the three areas
(except for the airport and port function and their logistic base). The fact that only the 22@ area lies within the
administrative city borders and that its central location in the metropolitan context is perceived as a trump card is
symptomatic – www.bcn.cat
More than 47% of them are newly founded companies, whereas 31% – knowledge-based firms related to modern
technologies (www.22barcelona.com).
22barcelona (www.22barcelona.com).
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6. Selected Complexes and Objects Establishing the New Identity of District 22@
In the process of transforming El Poblenou which aims at changing this area into a zone which pushes
the economy and development of the city, special emphasis is placed upon the creation of knowledgebased services and workplaces – cultural and educational functions are of paramount importance here.
In accordance with the abovementioned plans and documents making the guidelines for the 22@ project,
the coexistence of modern and historical architecture, which remains a testimony to the postindustrial
heritage of this district, was provided for, too. Most of 114 architectural objects, regarded as valuable
and protected, date from the turn of the nineteenth century. Partly preserved factory complexes (cans) in
various scales, dispersed across the district, are particularly interesting. These complexes and their elements
often go beyond the regulative lines of the Eixample grid. The ideas of transforming and adapting certain
elements of the industrial heritage for cultural and educational purposes are not new. Such projects have
been implemented in many cities across the world and often become flagship designs, urban catalysts for
transformations of larger areas47. In Barcelona alone, similar implementations include the transformation
of the big Art Nouveau Textile Factory Casaramona48 at the foot of Montjuic for the purposes of the culture
centre Caixa Forum49 or a part of a textile workshop situated in the district of Sant Andreu – Can Fabra –
into a library and the centre of culture50. Both relatively intense adaptations commenced even before the
approval of the 22@ project, while the experiences of other cities in this field made the officials think that
such investments could help to improve the image of their district and increase the value of the neighbouring
areas. Thus, they decided to apply them here.
The landscape of El Poblenou has always been dominated by factory smokestacks. Now they make
room for modern high-risers of steel and glass – office buildings, hotels or even residential buildings. In
spite of this, they make characteristic, traditional mighty forms or landmarks which provide information
on the existence of an important function in the urban structure. However, this function is not production
anymore, at least not industrial production. In the northwestern part of the 22@ zone, three factories near
Plaça de les Glories Catalanes were adapted to new functions related to culture and education. Undoubtedly,
the best-known of these adaptations is the Can Framis Museum – one out of five institutions belonging to
the private Vila Casas Foundation51 whose main objective is to promote contemporary Catalonian art52. The
museum was designed at the BAAS studio in Barcelona53. The minimalist concrete architecture of the new
part of this object intermingles with some relics of two former factory buildings. Their elevations were
covered with lime mortar, while some of the existing windows were bricked up with the preserved outline
of old openings. The intriguing play of textures, shades of grey and large glazing as well as sophisticated
details of steel, glass and concrete creates the strictly contemporary character of the architecture of the
museum. The entrance courtyard on the south side is sometimes used as an additional exposition space.
The old smokestack, hidden in the small yet open-access northern courtyard, remains the spatial dominant
feature in this complex. The design of the spatial development of the plot which occupies an entire typical
Eixample quarter is as interesting as the play of the bodies. In a large part, it is filled with a public access
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Let us mention Tate Modern in London or Elbe Philharmonie in Hamburg designed by Herzog & de Meuron
presented in dozens of publications and websites.
Designed by J. Puig and Cadafalch 1909–1911 [15].
Designed by A. Isozaki and R. Luna 1998–2002 [15].
Designed by M. Gallego, J. Arderiu, T. Morató 1999–2002 [14].
Established in 1986 by the pharmaceutical entrepreneur Antonio Vila Casas, this foundation carries out research on
pharmaceutics as well as collects paintings [21].
Barcelona has many institutions with a similar profile, e.g. CCCB or MACBA, which were the driving forces behind
the revitalization of the central historical district of El Raval (www.cccb.org, www.macba.es).
Author: J. Badia, cooperation: J. Framis 2007–2008 [14, 15, 21].
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garden54 whose composition excellently complements and emphasizes the austerity of the museum bodies.
Its extra advantage is the creation of sacrum space which separates this temple of art from the street noise.
From the north within the same quarter, Can Framis neighbours on Edifici Tanger which includes one of the
faculties of Universitat Pompeu Fabra.
This institution – one of Barcelona’s biggest private universities – resiliently develops its new
seats in the 22@ district as well as in the neighbouring parts55, frequently adapting old postindustrial
buildings56. Another adapted factory57, Ca l’Aranyó, creates the newest Communication Campus –
Poblenou together with the abovementioned Edifici Tanger. This campus neighbours directly on the
museum from the north. The main part of the complex concentrates new seats of several UPF faculties
and institutes together with a large underground auditorium. A complex of buildings occupying a large
part of the extended block58 between Carrer de Tanger and Avinguda Diagonal, Plaça Gutenberg –
originated as an element connecting the university with the neighbouring business world – is organized
around an internal semiprivate space lowered in relation to the street level59. It is surrounded with four
buildings – two restored historical brick ones making an element of the postindustrial heritage60 and two
modern ones with elevations formed by glass and steel blind windows, various textures and contrasting
colours61. Here again, the spatial dominant feature is the old factory smokestack heightened by several
metres with the help of a steel element which can be clearly seen from the distance of several quarters,
especially from the south and the east.
From the west, another thoroughly revitalized quarter with prevailing office functions
complemented with social flats neighbours on the foregoing quarters which make the northeastern
border of the southern part of district 22@. An ultramodern hybrid object – Media-TIC62 stands in
its southeastern corner. It was designed as a symbol of 22@, a product of the information revolution
where the variety and complexity of the contemporary world is presented under one roof in the
functional63, constructional and material sense. This object uses slightly exaggerated high-tech
stylistics enhanced by garish greenness applied onto the steel constructional elements, the woodwork
as well as the floors and the internal walls. According to the author of this concept, the external
appearance of Media-TIC corresponds with what is happening inside and enables passers-by to
54
55

56

57

58
59

60

61

62

63

Designed by Estudi Marti Franch [21].
All the three UPF campuses are located in El Poblenou. The oldest Ciutadella occupies several blocks east of a park
bearing the same name, i.e. on the western district border. Campus Mar includes the neighbouring buildings near the
Olympic Port. Communication Campus – Poblenou, presented above, is the newest – www.upf.edu
The UPF library in the old monumental drinking water reservoir of 1874 next to Parc de la Ciutadella (designed by
L. Clotet, I. Paricio 1993–1999) is one of the most interesting restorations in the city [4, 14, 15].
The last one is the little factory Can Jaumandreu situated at Rambla del Poblenou in the distance of just one quarter
south of Gran Via which was also party adapted to a university, some offices and a local supermarket.
19,290 m2 of usable area altogether [3].
The Mediapro building, occupied by one of Spain’s most important companies related to audiovisual production,
was designed by C. Ferrater, P. Genard, X. Marti Gali and raised in 2005–2008 north of the plot [14].
Protected as a complex together with its smokestack – the historical factory building and an elongated low object
with workers’ flats [3].
The entire complex, designed by J. Benedito and R. Valles with a team, was implemented in 2009 ([3],
www.josepbenedito.com).
Designed by E. Ruiz – Geli & CLOUD 9 – 2006–2011. This building received the Best Building of the Year Award
at the World Architecture Festival in Barcelona in November 2011 ([3, 20], www.22barcelona.com, www.ruiz-geli.
com, www.waf.org).
Media-TIC attracts companies related to the mass media and the latest technologies. Moreover, 10% of its area is
occupied by functions related to the self-governmental administration, whereas several upper floors – by the Internet
Universitat Oberta de Catalunya.
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get acquainted with the newest technologies which is supported by the transparent facades and the
ground part opening to the street. The ground floor was planned as a covered public space connected
with an auditorium for three hundred people. Unfortunately, apart from events organized there, it
remains a huge low hall overwhelmed by the body hanging above. This building – approximately
a 40 m × 40 m × 40 m cube – was designed with the use of CAD-CAM systems, therefore its
innovativeness is hidden in this process as well as its construction and the materials and technologies
applied for creating its external skins. Each of its four elevations was designed in a different manner
in accordance with its orientation towards the cardinal points. The applied material is ETFE called
glass of the future – a light kind of copolymer with high resistance to ultraviolet radiation. This makes
it possible to form a number of layers or even bolsters increasing thermal comfort inside the building
which is of great importance in this climate. Such an inflatable southern elevation with a system of
automatically filled elements, where designs printed on its surfaces act as an additional filter reflecting
sunrays, is the showcase of this building64. Solutions related to its energy consumption, which – being
adjusted to the local natural conditions – make it possible to reduce carbon dioxide emission by 60%,
are equally innovative.
Another implemented quarter, typical of the 22@Barcelona layouts, is situated at the western
border of the district near Avinguda Meridiana and limited by the following streets: Carrer de Sancho
de Avila, Carrer dels Almogarves, Carrer de Zamora and Carrer de Pamplona. These are the former
grounds of a metallurgical plant. From the west, they neighbour on Barcelona’s biggest morgue with the
extraordinarily popular hearse museum and on a railway leading to Estació de França. The historical,
thoroughly restored entrance pavilion – Pavellón de entrada de La Unión Metalúrgica – is situated in the
southeastern corner of this quarter. It has become an element of a large office and hotel complex which
occupies the eastern part of the quarter. Its other part is reserved for various residential functions with
services introduced in the ground floors. The southwestern corner is shaped by a residential complex,
typical of contemporary Spanish housing, which has owner-occupied and social flats. Its quiet, moderated
architecture, which would be recognized as designer luxury in Poland, is nothing out of the ordinary
here. The quarter is complemented with a large dormitory complex in a raised standard meant for the
students of the local universities. It also offers high-class rooms to tourists and outside professionals
at Mellon District Marina65. This complex consists of four buildings arranged close to each other – the
tallest one accentuates the next corner of the quarter. In between, there are semiprivate squares at two
levels connected with a partially covered passageway which facilitates access to the common rooms:
the reception desk, the cafeteria, the laundries, the bicycle storage rooms, the entrances to individual
residential segments and the necessary technical premises. In spite of the cheap applied materials and
the relaxed design, the whole makes a very positive and friendly impression. On top of each residential
tower, there is a little recreational terrace with a swimming pool. Views of the entire city extend from
the terraces which is facilitated by the surrounding buildings, lower than the dormitories, as well as
the natural relief which descends southwards towards the Olympic Port which is within fifteen-minute
walking distance. From the north, the presented quarter neighbours on the area of Plaça de les Glories
Catalanes under revitalization which will soon become a vast park with some significant public objects.
Thus, we may suppose that the scenic values of the terraces will be preserved or even enriched with new
positive qualities.
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[20].
Designed by Blanch+Conca Arquitectura, 2006–2009. Young architects from this studio are also the authors of
another dormitory owned by the same person in a different part of the city as well as a number of residential,
university and office objects in Barcelona, including several in district 22@ (www.bcarq.com).
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7. Summary
The broad-scale revitalization of more than two hundred hectares of a postindustrial, degraded
space in the centre of Barcelona is one of the largest and most interesting enterprises of this type in
Europe. Beyond all doubt, the idea of replacing the former manufacturing, industrial and storage
function with a new generation of knowledge-based production functions, which underlay the 22@
project, is an innovative and daring urban strategy. It introduces some curious functional and formal
hybrids to the urban tissue. Owing to emphasis placed upon innovativeness, creativity and the use of
the latest technological achievements in the design and further functioning of urban structures, the
applied measures are not just superficial beautifications – they contribute to profound changes in the
social structure, too.
This transformation is based upon the once innovative urban fabric of Eixample designed more
than one hundred and fifty years ago. The matrix of the nineteenth-century city of the future turns out to be
useful for the creation of contemporary, futuristic spatial and functional structures. Respecting the unique
identity of this place and the preserved relics of its postindustrial heritage, it helps to compose new urban
complexes into the context of Barcelona. The development of these urban structures, which began more
than two thousand years ago, will be continued. What is more, almost twelve years after the commencement
of project 22@Barcelona, it works perfectly as a large-scale urban catalyst facilitating a series of changes
in its nearer and farther – metropolitan66 – neighbourhood. The foregoing subjective and authorial selection
of examples, restricted by the size of this paper, made it possible to follow the most typical direction
of changes which are taking place in El Poblenou, also in the architectural and urban scale. Their sum
produces an altered image of the entire district as well as the city and the metropolis and an increase in
its importance on the international arena. Their growth is controlled by careful, multistage and large-scale
planning and detailed legal precepts67. The 22@Barcelona project changes the urban, social and functional
structure of central areas as well as contributes towards the transformation of Barcelona from the City of
Industrial Civilization into the City of Knowledge Civilization.
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Il. 1. El Poblenou – z lewej: widoki ogólne zmieniającej się dzielnicy; z prawej: Torre Zero Diagonal oraz
Parc del Centre del Poblenou (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 1. El Poblenou – left: general views of the changing district; right: Torre Zero Diagonal and Parc del Centre
del Poblenou (photo by M. Gyurkovich)
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Il. 2. Muzeum Can Framis (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 2. Can Framis Museum (photo by M. Gyurkovich)
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Il. 3. Universitat Pompeu Fabra – Ca l’Aranyó (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 3. Universitat Pompeu Fabra – Ca l’Aranyó (photo by M. Gyurkovich)
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Il. 4. Media-TIC (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 4. Media-TIC (photo by M. Gyurkovich)
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Il. 5. Zespół hotelowo-biurowy w miejscu dawnych zakładów metalurgicznych, wschodnia część kwartału pomiędzy:
Carrer de Sancho de Avila, Carrer dels Almogarves, Carrer de Zamora i Carrer de Pamplona (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 5. Hotel and office complex in place of the former metallurgical plant, the eastern part of the quarter between Carrer
de Sancho de Avila, Carrer dels Almogarves, Carrer de Zamora and Carrer de Pamplona (photo by M. Gyurkovich)

55

Il. 6. Zespół akademików Melon District Marina oraz budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscu dawnych zakładów
metalurgicznych, zachodnia część kwartału pomiędzy: Carrer de Sancho de Avila, Carrer dels Almogarves , Carrer de
Zamora i Carrer de Pamplona (fot. M. Gyurkovich)
Ill. 6. Dormitory complex Melon District Marina and multifamily residential buildings in place of the former
metallurgical plant, the western part of the quarter between Carrer de Sancho de Avila, Carrer dels Almogarves , Carrer
de Zamora and Carrer de Pamplona (photo by M. Gyurkovich)
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Il. 7. El Poblenou – historyczna przestrzeń publiczna Rambla del Poblenou oraz najnowsze inwestycje mieszkaniowe,
biurowe i edukacyjne w 22@Barcelona (fot. Mateusz Gyurkovich)
Ill. 7. El Poblenou – historic public space of Rambla del Poblenou and the newest residential, office and educational
investments within 22@Barcelona (photo by Mateusz Gyurkovich)
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1. Wstęp
W imię zrównoważonego rozwoju i dbałości o przyszłe pokolenia budownictwo mieszkaniowe
w Europie coraz częściej opiera się na zasadach Green Architecture. A są nimi: energooszczędność, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, zasada 3R (reduce, reuse, recycle), szacunek dla użytkownika
i szacunek dla terenu. Ta ostatnia zasada oznacza konieczność prawidłowego wpisania się z nowymi inwestycjami w zastany teren. Chodzi tu zarówno o jego ukształtowanie, warunki glebowe, istniejącą zabudowę, jak i o historię, kulturę, tradycję.
Szwajcaria i Holandia to dwa niewielkie kraje europejskie o niezwykle silnie zakorzenionej tradycji
miejsca i bardzo silnie uzależnione od charakterystycznej rzeźby terenu. Formy osadnictwa od początków
istnienia tych państw były i są do dziś mocno związane z ukształtowaniem terenu i z tradycją. Krajobraz
Szwajcarii różni się biegunowo od krajobrazu Holandii. Szwajcaria to kraj typowo górzysty, Holandia –
płaski, a 25% jej powierzchni leży w depresjach. Również dzieje historyczne tych krajów, a co za tym idzie
mentalność i kultura narodów, są całkowicie odmienne. Łączy je jednak wspomniane poszanowanie dla
tradycji miejsca, a warunki geograficzne i ekologiczne determinują określone trendy w budownictwie. Dla
Szwajcarów i Holendrów jednym z najważniejszych wyznaczników jakości życia jest dbałość o odpowiedni komfort w domu: czystość powietrza, sprawne ogrzewanie, niskie koszty utrzymania, ekologia. Dom,
służąc człowiekowi, nie musi być wrogiem środowiska.
2. Mieszkać w Szwajcarii
Szwajcaria jest dziś jednym z najbogatszych krajów świata. Przez zdecydowanie większą część
swojej historii plasowała się jednak wśród krajów najbiedniejszych. Nie ma dostępu do morza, nie ma
bogactw naturalnych. Może stąd właśnie wynika szwajcarska oszczędność, skrupulatność, troska o środowisko i sumienność. Stąd już krok do doskonałego zarządzania bankami, koleją, hotelami, produkcją
zegarków i realizacją projektów technicznych.
2.1. Uwarunkowania kulturowe
Ludność kraju jest mocno zróżnicowana. Każdy kanton ma własne szkoły, policję i sądy. Każdy
region lubi też kpić z sąsiadów. Berneńczycy postrzegani są jako konserwatywni nudziarze, którzy rzadko głosują za nowymi pomysłami, z wyjątkiem zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony przyrody.
Mieszkańcy Zurychu traktują z wyższością mieszkańców Berna, ale wspólnie z nimi, Bazyleę i Genewę
ledwo mieszczą w granicach kraju. Obywatele niemieckojęzyczni dumni są niezwykle ze swej etyki pracy i pogardliwie odnoszą się do francuskojęzycznych, leniwych w ich mniemaniu, rodaków. Wspólnie
zaś, z pewną podejrzliwością odnoszą się do włoskojęzycznych obywateli Ticino, z powodu ich radości
życia i dobrego samopoczucia. Ludność Valais używa języka francuskiego, ale też niezrozumiałego dla
nikogo dialektu niemieckiego. Obywatele Graubunden porozumiewają się natomiast po retoromańsku
i noszą na co dzień tradycyjne stroje. Cechy wspólne Szwajcarów to: wspomniana oszczędność, niechęć
do rozmawiania i afiszowania się z bogactwem, a przede wszystkim niechęć do zaciągania kredytów.
Szwajcarzy to naród uprzejmy i dumny ze swej przynależności do kraju i danego regionu, pielęgnujący
tradycję. W referendum w 2001 roku, 22 spośród 26 kantonów głosowało za pozostaniem poza Unią
Europejską.
Szwajcarzy są też niezwykle pomysłowi. Pod względem osiągnięć technologicznych plasują się
w światowej czołówce. Ich wynalazki i marki są znane na całym świecie, jak choćby stworzone przez
znakomitych zegarmistrzów z Jury: Rolex, Ebel i Rado. Większość ich wynalazków jest bardzo praktycz-
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nych, ale zdarzają się i takie, jak samochody Smart, zegarki Swatch czy hulajnoga trotinette. Ta praktyczna i pozornie konserwatywna Szwajcaria poszczycić się też może tworzeniem wielu prekursorskich trendów artystycznych, jak np. dadaizm czy szwajcarska rzeźba innowacyjna z takimi jej twórcami, jak: Jean
Tinguely, Robert Muller, Max Bill lub Pipilotti Rist. Szwajcaria jest ojczyzną jednego z najznamienitszych architektów XX wieku – Le Corbusiera (Charles Edouard Jeanneret 1887–1965). Był on nie tylko
architektem i urbanistą, ale też malarzem, rzeźbiarzem i twórcą sztuki użytkowej. W jego rodzinnym
miasteczku La Chaux-de-Fonds oglądać można zaprojektowane przez niego wille, a na całym świecie
znane budowle i miasta. Szwajcarskimi architektami są też Mario Botta, Jacques Herzog i Pierre de
Meuron.
2.2. Uwarunkowania geograficzne
Szwajcaria to kraj górzysto-wyżynny. Około 60% jej powierzchni, czyli część środkową i południową zajmują Alpy. Góry te dzielą się na Alpy Zachodnie, Alpy Pennińskie z najwyższym szczytem –
Matterhorn, fragment masywu Mont Blanc i Alp Sabaudzkich, Alpy Berneńskie, Fryburskie, Glarneńskie,
Lepontyńskie i Retyckie. Pasma Alp porozdzielane są głęboko wciętymi dolinami: Renu, Aare, Rodanu
i Reuss. Doliny skomunikowane są przez przełęcze: Wielką Św. Bernarda, Św. Gotharda, Grimsel i inne.
Północno-zachodnią granicę kraju (granica z Francją) wyznacza niższe pasmo – krasowe góry Jura. To
200-kilometrowe pasmo opada na stronę francuską serią płaskowyżów, od strony szwajcarskiej tworzy
1000-metrowe urwisko. Życie ludzi skupia się w równoległych dolinach łączonych przez poprzeczne wąwozy. Pomiędzy Alpami a Jurą rozciąga się malownicza, rozległa Wyżyna Szwajcarska. Leży na wysokości 350–1200 m n.p.m. i zajmuje około 30% powierzchni kraju. Pokryta jest polodowcowymi wzgórzami
morenowymi i sandrami. Jej pofalowane stoki poprzecinane są dolinami rzek lub wyschniętymi nieckami
jezior. W miejscu, gdzie łączy się z górami, powstały jeziora. W większości panują wokół nich korzystne
warunki dla osadnictwa. Żyzna gleba i sprzyjający klimat służą rozwojowi rolnictwa. Wyżynę Szwajcarską
zamieszkuje 2/3 ludności Szwajcarii.
Podstawę dzisiejszych Alp stworzyła 3 miliony lat temu orogeneza alpejska. Był czas kiedy cała
Szwajcaria znajdowała się pod lodem, który ukształtował charakterystyczne U-kształtne doliny alpejskie.
Przez Szwajcarię przepływają m.in.: Ren, Rodan, Inn i Ticino. Ich poprzedniczki brały swe początki z lodowców. Unoszone ich nurtem skalne rumowiska nadały obecną formę nizinom. Cofanie lodowca zmieniło
klimat. Zróżnicowane kombinacje wysokości, nachylenia i nasłonecznienia gór, powodują, iż na niewielkich powierzchniach istnieją niezwykle zróżnicowane lokalne układy pogodowe. Północne, zacienione
zbocza dolin pokrywa gęsty las iglasty, południowe, nasłonecznione stoki pokrywają pola, sady i łąki.
Ostry klimat wyższych partii gór bywa złagodzony południową ekspozycją lub obecnością dużego akwenu
wodnego. Około 2% kraju pokrywają lodowce, zaś ponad 30% – lasy. Krajobraz dopełniają wspaniałe
jeziora polodowcowe. Największe z nich to Jezioro Genewskie, inne to: Bodeńskie, Neuchatel, Czterech
Kantonów, Zuryskie, Maggiore i Lugano.
2.3. Zabudowa mieszkaniowa
Jezioro Genewskie lub Lemańskie (z francuskiego – Lac Leman) ma długość 75 kilometrów, a w najszerszym miejscu 13 km. Głębokość dochodzi do 310 m. Przejazd z Zurychu i Berna w kierunku położonych na brzegu jeziora Genewy i Lozanny czy Montreux jest widokową perełką. Przed oczami pojawia się
niezapomniany, cudowny w kolorach błękitu bezkres Jeziora Genewskiego i zapierający dech w piersiach
widok na dostojne i piękne w swej surowości góry. Południowe ich stoki pokryte są mozaiką zabudowy.
Z domów otwartych na jezioro roztacza się niczym nie zmącony widok: odbijające się w wodzie wschody
i zachody słońca, a wokół potęga gór. Południowe elewacje domów, szczególnie tych nowych, są mocno
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przeszklone. Otwarcia mieszkań na stronę południową pozwalają na bierne wykorzystanie energii słonecznej. Na zboczach gór, budynki piętrzą się nad sobą, tworzą układy tarasowe lub wiją się wzdłuż stromo
opadających dróg. Dzięki temu każdy dom posiadać może daleki, wspaniały widok na alpejskie szczyty
i lodowce. Również ze względów widokowych, bardzo przez szwajcarów docenianych, domy mają balkony i tarasy widokowe. Tereny pomiędzy Lozanną i Montreux wykorzystują cenne promienie słoneczne
potrójnie. Kiedy słońce świeci w dzień to umożliwia wykorzystanie standardowe, ale potem jeszcze odbija
słońce tafla jeziora, a nocą nagromadzone ciepło oddają stoki gór. Wspaniałe jest też usytuowanie Genewy
otoczonej łańcuchami górskimi, otulonej szerokim wybrzeżem La Rade. Wśród wzgórz i ogrodów sytuuje
się jej stara, zabytkowa i nowoczesna zabudowa.
Współczesna architektura mieszkaniowa Szwajcarii jest jedną z najbardziej cenionych na świecie.
Powstają budynki na bardzo wysokim poziomie wiedzy technicznej. Budynki szanujące energię, a jednocześnie będące wysokiej jakości produktem estetycznym. W tym szanującym tradycję kraju współczesne
formy budownictwa mieszkaniowego wynikają z tradycyjnej, wiejskiej architektury. W Szwajcarii, gdzie
większość ludzi mieszka w wynajętych mieszkaniach, jest wielu inwestorów instytucjonalnych, którym
opłaca się budować ekologiczne domy. Dzięki ich funduszom powstają zaawansowane technicznie, energooszczędne osiedla mieszkaniowe, przeznaczone na wynajem. Zyski inwestorów rozłożone są na kilkadziesiąt lat, co czyni osiągalną cenę wynajmu. Wyższa jakość życia skłania też prywatnych inwestorów
budujących dom dla swojej rodziny do inwestycji mieszkaniowych ekologicznych, energooszczędnych,
generujących zdrowe środowisko do mieszkania. W Szwajcarii funkcjonują legislacyjne ułatwienia dla
budowy domów ekologicznych. Nadawany jest też certyfikat jakości dla nowoczesnych i energooszczędnych inwestycji budowlanych MINERGIE. Co czwarty budowany dziś lub modernizowany budynek stara
się go uzyskać. Ma go np. niewielkie ekologiczne osiedle mieszkaniowe Wolfswinkel w Zürichu (2008)1.
Rzeczywiste korzyści wynikające z zastosowania energooszczędnych rozwiązań pokrywają się z prognozowanymi. Ceny najmu należą tu do najniższych w Zürichu. Dużą popularnością cieszą się certyfikowane
budynki drewniane systemu Renggli, prefabrykowane, wznoszone w ciągu kilku dni, odznaczające się bardzo wysoką jakością, np. domy Renggli w Sursee2, w Eschlikon3, w Magden4, w Buttisholz5, w Altburon6,
w Dornach7, w Meilen8, w Pianezzo9, w Wetzikon10, w Zofingen11, w Oberrohrdorf12 i inne. Szwajcarzy
świadomość ekologiczną mają zakodowaną od dawna. Ostatnio, jest ona jeszcze bardziej pielęgnowana
i mocno promowana. Stosowanie pomp ciepła, kolektorów, ocieplanie budynków wełną naturalną (np.
owczą!), dostosowywanie do warunków klimatycznych i krajobrazowych, przykładanie wagi do bilansu
cieplnego obiektu i środowiska to praktyki stosowane coraz powszechniej. Promowana jest nowoczesność,
ale przy silnym nawiązaniu do tradycji.
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3. Mieszkać w Holandii
Holandia to jeden z najmniejszych krajów Europy. Byłby jednak o ponad połowę mniejszy gdyby
nie walka jego mieszkańców z morzem. Nie mogąc go powstrzymać, podnieśli poziom lądu. Holendrzy
to niezwykle zdeterminowany naród, który przeżył walki o przetrwanie, wojny i konflikty religijne, by po
II wojnie światowej, gdy jego przyszłość rysowała się raczej w ponurych barwach, stać się niekwestionowanym wzorem nowoczesnego europejskiego społeczeństwa.
3.1. Uwarunkowania geograficzne
Holandia jest krajem nizinnym. W części północnej i środkowej przeważają niziny polodowcowe,
w zachodniej nadmorskie. Jedną czwartą kraju stanowią depresje położone średnio 5 m poniżej poziomu
morza. 35% to tereny wyniesione do wysokości 1m, które nie są zalane tylko dzięki skomplikowanemu systemowi grobli, kanałów i ciągłego odpompowywania wody. Najwyżej położony punkt kraju to wzniesienie
Vaalserberg (321 m n.p.m.). Najniżej położony punkt znajduje się na dnie Polderu Księcia Aleksandra
(6,3 m p.p.m.).Typowy krajobraz Holandii to otwarte, płaskie przestrzenie poprzecinane kanałami wodnymi. Wody, kraj ten ma aż w nadmiarze: morze z którym Holandia toczy odwieczną walkę o skrawki suchego lądu oraz o rzeki i kanały (wodę z terenów podmokłych sprowadza się do kanałów). Północne i środkowe wybrzeże wyrównane jest z wałami wydmowymi, południowe jest silnie rozczłonkowane, szczególnie
w ujściach Renu, Mozy i Skaldy. Największe spośród licznych przybrzeżnych wysp to: Walcheren, NoordBeveland, Zuid-Beveland i Taxel. Walka z transgresją morską trwa nieprzerwanie od VIII wieku. Polegała
na budowie obwałowań brzegów morskich, koryt rzecznych i kanałów odwadniających, osuszaniu terenów nadmorskich, jezior. Spektakularnym osiągnięciem było osuszenie w 1932 roku zbiornika Ijsselmeer,
powstałego przez odcięcie tamą Afsluitdijk zatoki Zuiderzee od Morza Północnego. Odgrodzono też od
morza ujścia Renu, Mozy i Skaldy Wschodniej poprzez tamy wyposażone w śluzy. Dzięki tym działaniom
udało się od 1960 roku powiększyć powierzchnię kraju z 33,6 tys. do 41,5 tys. km2.
3.2. Uwarunkowania kulturowe
Holendrzy są ludźmi w większości serdecznymi, szczerymi i otwartymi. Choć wydają się czasem
tajemniczy czy surowi. Są bardzo bezpośredni w rozmowie. Są skromni, ale i dumni ze swej historii i kultury. Współtworzyli oni podstawy nowoczesnego humanizmu. Swoboda religijna, wolność prasy, to do dziś
filary społeczeństwa demokratycznego. Oprócz języka narodowego, niemal wszyscy obywatele mówią tu
po angielsku i w innych językach. Na tym niewielkim skrawku ziemi mieszkają obywatele ze wszystkich
niemal stron świata. Stąd też m.in. wynika wielka różnorodność kulturowa kraju. Zdolności Holendrów
w dziedzinie inżynierii mają być może związek z odwiecznym ich zmaganiem z siłami natury. Akcje pozyskiwania lądu trwały w Holandii od stuleci. Jednak planowe działania, z wykorzystaniem do pompowania
wody tak charakterystycznych dla krajobrazu wiatraków, rozpoczęto w XVI wieku. Większe poldery (ziemie leżące poniżej poziomu morza) obsługiwane były przez całe zespoły wiatraków. Dziś jeszcze czasem,
jak przed wiekami, wiatraki wybierają wodę z kanałów osuszających i przelewają ją do położonych wyżej. Pozostało ich już jednak zaledwie ok. 1000. Większość zaadaptowano na domy prywatne lub muzea.
Holendrzy przywiązani są do schludności i porządku, choć Amsterdam jest tego zaprzeczeniem. Ludzie
bardzo strzegą swej prywatności, ale typowe dla Holandii są duże, niezasłonięte okna w domach, by można
było zobaczyć, że jest czysto, a mieszkańcy nie mają nic do ukrycia.
Holandia szczyci się takimi mistrzami jak XVII-wieczni: Rembrandt, Ruisdael, Steen, Vermeer czy
późniejszy (XIX w.) van Gogh. Mimo tak wysoko ustawionej porzeczki, holenderska sztuka XX wieku,
odnalazła własne środki wyrazu, m.in. przez działania grupy artystycznej De Stijl z Pietem Mondrianem
i Theo van Desburgiem. Tzw. realizm magiczny tworzyli tacy artyści, jak: Carel Willink, Pyke Kock, Raoul
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Hynckes. Niedługo po wojnie powstała eksperymentująca międzynarodowa grupa COBRA zrzeszająca
malarzy belgijskich, duńskich i holenderskich (Constant, Corneille, Appel). Holenderscy artyści byli i są
niezwykle płodni i zaangażowani. Ich sztuce nie brakowało i nie brakuje ciekawych, godnych odkrycia zjawisk. Wśród architektów roi się od znanych na świecie nazwisk, jak: wspomniany już Theo van Desburg,
H.P. Berlage, Aldo va Eyck, Herman Hertzberger, Rem Koolhaas, Jo Coenen.
3.3. Zabudowa mieszkaniowa
Niezależnie od tego, ile ziemi wydarli Holendrzy morzu, nadal ich kraj boryka się z dużym problemem mieszkaniowym. W 1992 r. Ministerstwo Mieszkalnictwa rozpoczęło wdrażanie programu Vinex
zakładającego powstanie w ciągu 25 lat miliona nowych domów. Powstająca zabudowa mieszkaniowa
obrazuje nowoczesność wynikającą z zamiłowania Holendrów do eksperymentowania, ale też nawiązanie
do tradycji – bardzo widoczne zwłaszcza w odniesieniu do założeń wodnych i relacji z otwartym, płaskim
terenem oraz ekologii.
W Holandii funkcjonuje wiele form edukacji i informacji dotyczących ekologii i zrównoważonego
rozwoju, w tym budownictwa. Wpływa to na zdolność mieszkańców do jasnego określenia preferencji związanych z miejscem zamieszkania. Coraz więcej ludzi deklaruje chęć życia w zdrowym, wysokiej jakości środowisku mieszkaniowym. Osiedle ekologiczne Ecodus w Delft (1993)13 to przyjazne środowisku założenie
mieszkalne, którego celem było sprawdzenie, w jakim stopniu taka budowa – zachowująca standardowe ramy
finansowe – przewidziana może być dla zwykłych użytkowników mieszkań. Zespół mieszkaniowy Veerse
Poort (pływające mieszkanie – Water Villa) w Middelburgu (2002) 14 to nowoczesna kontynuacja holenderskiej tradycji opartej na mieszkaniu na wodzie. Zabudowa zespołu zapewnia stały komfort cieplny poprzez
możliwość obrotu budynku mieszkalnego o 90° i skierowanie go w stronę słońca. Bliski kontakt z naturą zapewnia mieszkańcom komfort psychiczny. Bardzo duży nacisk przy realizacji zrównoważonych inwestycji
mieszkaniowych kładzie się na indywidualne życzenia kupujących. Przykładem jest tu osiedle w dzielnicy
Goverwelle w mieście Gouda (1990)15, gdzie mieszkańcy zrzeszyli się w związku EKO-bouw. Ciekawym
ukłonem w kierunku ekologii jest w Goverwelle pozostawienie na brzegach dachów pustych, niezagospodarowanych przestrzeni dla owadów i nietoperzy. Podstawową ideą sztandarowego holenderskiego ekologicznego osiedla mieszkaniowego Ecolonia w Alphen aan den Rijn (1992)16 było ograniczenie zużycia energii
i ochrona środowiska naturalnego. Projekt był eksperymentem. Był oceniany przez ekspertów z holenderskich uniwersytetów i instytutów badań. Powstało dziewięć grup budynków z różnym stopniem nakierowania na różne zasady Green Architecture. W dzielnicy Haagweg Kwartier w Leiden zbudowano ekologiczny
zespół mieszkaniowy Ecobel (1994)17. Energia słoneczna jest tu pozyskiwana za pomocą odpowiedniej orientacji budynków, planów i brył domów z wysoką na dwie kondygnacje szklarnią. Jeden z ośmiu budynków
Optimumwoningen w Hoofdorp (1994)18 to budynek stworzony zgodnie z zasadą optymalizacji danych
budynku. Zwrócono tu uwagę zarówno na aspekty środowiskowe, jak i możliwość indywidualnego dopasowania się użytkowników do proponowanych warunków, bezpieczeństwo i rolę mieszkańców. Zespół
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Lems bv. Eindhoven.
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mieszkaniowy water villa’s w Almere (2001)19 odzwierciedla zasadę poszanowania terenu i szacunku dla
użytkownika, uzyskując wysoką jakość środowiska mieszkaniowego. Zaznacza się tu integracja z wodą
i zielenią. W osiedlu uwzględniono indywidualne potrzeby mieszkańców i szeroką partycypację społeczną
w procesie projektowania i użytkowania. W dzielnicy Voordorp w gminie Utrecht zrealizowano zespół
mieszkaniowy Het Groene Dak (1993)20. Stanowią go trzy zespoły domków jednorodzinnych oraz dwa
zespoły budynków wielorodzinnych otaczających wspólny plac z oczyszczającym wodę stawem. Duży
nacisk położono na możliwość utrzymywania bliskich kontaktów sąsiedzkich. Inne w skali (5000 domów),
podobne w założeniach jest osiedle Nieuwland w Amersfoort (2002)21. Główne cele planowania Nieuwland
to: wysoka jakość, trwałość, bezpieczeństwo oraz w razie potrzeby – samowystarczalność. Zespół mieszkaniowy Maasport MW2 w dzielnicy‘s Hertogenbosch (1987)22 to pierwszy w Holandii projekt mieszkaniowy przyjazny dla człowieka i środowiska. Budynki zgrupowane wokół ślepej uliczki z placykiem mają
charakterystyczne dachy pokryte roślinnością. Zespół mieszkaniowy Bastion zlokalizowany został w dzielnicy Tilburga Pijenenborgh (1996)23, w strefie ekologicznej biegnącej wzdłuż rzeki Donge. Stykające się ze
sobą budynki tworzą łuk sprawiając wrażenie bastionu i stąd nazwa zespołu. Osiedle w dzielnicy Ypenburg
w Hadze składa się z kilku wysp. Jedną z części dzielnicy jest Waterwijk (2002)24 z Hagen Island, Patio
Island i czterema zespołami Watervillas. Na Hagen Island, między domami z ogródkami przebiegają wolne
od ruchu kołowego uliczki. Na Patio Island domy zwrócone do wewnętrznego atrium tworzą jedną „wyspę”. Położone nad jeziorem Watervillas ustawione są na drewnianych, ograniczających teren pomostach.
Osiedle zrównoważone EVA Lanxmeer w Culemborg (2009)25 jest usytuowane częściowo na obszarze zasilania ujęcia wody. Zostało zaprojektowane w oparciu o zasady związane z wysoką jakością ekologiczną
przy zapewnieniu stałego udziału mieszkańców, od projektowania do użytkowania. Zespół mieszaniowy
Eco-woninge w Ede (1995)26 usytuowano na skraju lasu. Budynki są zgrupowane wokół wspólnego podwórza, służącemu mieszkańców osiedla jako miejsce spotkań.
Bardzo duża aktywność Holandii na polu zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego wypływa z posiadania przez obywateli dużej świadomości zdrowotnej i środowiskowej. Dzieje się tak za sprawą
sprawnego przepływu informacji i powszechnego dostępu do stosownej wiedzy oraz koordynacji działań
wszystkich biorących udział w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych.
4. Wnioski
Szwajcaria i Holandia – kraje o różnej kulturze i zupełnie odmiennej rzeźbie terenu. Szwajcaria –
górzysta, śródlądowa, bez dostępu do morza. Holandia – płaska, nizinna, nierozerwalnie związana z wodą.
Szwajcarzy postrzegani są jako naród konserwatywny, rozważny. Holendrzy słyną z zamiłowania do eksperymentów, do poszukiwania, wręcz wyprzedzania nowoczesności. Oba narody są niezwykle światłe,
świadome swych potrzeb oraz jawiących się współcześnie zagrożeń cywilizacyjnych. Bliskie są im więc
idee rozwoju zrównoważonego. Kształtowanie środowiska mieszkaniowego wynika z odmiennych warunków, realizuje jednak te same cele: wpisuje się czytelnie w zastane otoczenie, korzysta w sposób widoczny
z przynależnych tym krajom uwarunkowań naturalnych i kulturowych.
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1. Introduction
For the sake of sustainable development and concern for future generations, European housing is
based upon the principles of Green Architecture to an increasing extent. These principles are as follows:
energy saving, the use of alternative energy sources, 3R (reduce, reuse, recycle), respect for the user and
respect for the land. This final rule means the necessity of adjusting new investments to an existing area.
It concerns the relief, soil conditions and buildings as well as history, culture and tradition.
Switzerland and the Netherlands are two small European countries with the deeply rooted tradition
of a place, strongly dependant on the characteristic relief. Since the very beginnings, their settlement
forms have been bound with the relief and tradition. The Swiss landscape differs from the Dutch landscape
diametrically: Switzerland is a typically mountainous country, whereas the Netherlands is flat – 25% of
its area lies in depressions. The historical vicissitudes of these countries and, consequently, the mentality
and culture of their nations are completely different, too. However, they share the abovementioned respect
for the tradition of a place, while their geographical and ecological conditions determine specific trends in
housing. To the Swiss and the Dutch alike, one of the most important determinants of the quality of life
is attention to appropriate comfort at home. Clean air, efficient heating, low maintenance costs, ecology –
a house which serves man need not be an enemy of the environment.
2. Living in Switzerland
These days, Switzerland is one of the world’s richest countries. For most of its history, however, it
ranked among the poorest ones. It does not have access to the sea or any natural resources which may be
the reason for Swiss frugality, scrupulousness, attention to the environment and reliability. There is a thin
line between these qualities and the perfect management of banks, railways, hotels, watch making and the
implementation of technical designs.
2.1. Cultural Conditions
The Swiss population is very diverse: each canton has its own schools, police and courts of law. Each
region enjoys mocking its neighbours very much. The inhabitants of Bern are perceived as conservative
bores who rarely support new ideas except for strict regulations concerning nature protection. Zurich
dwellers look down on them but altogether they discredit the status of Basel and Geneva as genuine Swiss
cities. German-speaking citizens are very proud of their work ethos and show disapproval for the lazy – as
they say – French-speaking people. Both communities, however, look suspiciously at the Italian-speaking
inhabitants of Ticino because of their lust for life and good frame of mind. The population of Valais uses
French as well as an incomprehensible German dialect. The citizens of Graubunden speak the Retoromance
language and wear traditional costumes every day. The common features of Swiss people include: frugality,
reluctance to talk and flaunt richness, last but by no means least – unwillingness to take up credits. The
Swiss are a kind, traditional nation proud of their affiliation to the country and a given region. In the 2001
referendum, 22 out of 26 cantons voted for remaining outside the European Union.
There are also some extraordinarily inventive Swiss people. Considering their technological
achievements, they are in the world lead. Their inventions and brands are world-famous – it is enough to
mention the products of excellent watchmakers from the Jura: Rolex, Ebel and Rado. Most of their inventions
are very practical but they also have Smart cars, Swatch watches or trotinette scooters. This practical and
seemingly conservative Switzerland can also boast the creation of numerous precursory artistic trends,
e.g. Dadaism or Swiss innovative sculpture with such individualities as Jean Tinguely, Robert Muller,
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Max Bill or Pipilotti Rist. Switzerland is the motherland of one of the grandest 21st-century architects –
le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret 1887–1965). He was not only an architect and an urban planner
but also a painter, a sculptor and a creator of applied arts. One can admire the villas in his hometown
La Chaux-de-Fonds as well as countless famous edifices and cities scattered all over the world. Mario
Botta, Jacques Herzog and Pierre de Meuron are also excellent Swiss architects.
2.2. Geographical Conditions
Switzerland is a mountainous and upland country. About 60% of its area – its central and southern
part – is occupied by the Alps. These mountains are divided into the West Alps, the Pennine Alps with
the highest peak – Matterhorn, a fragment of the Mont Blanc massif and the Sabaudia Alps, the Bernese,
Freiburg, Glarus, Lepontine and Rhaetian Alps. The Alpine ranges are separated by the deep valleys of
the Rivers Rhine, Aare, Rhone and Reuss connected by passes: Grand St. Bernard, St. Gothard, Grimsel
and others. The northwestern border of the country (with France) is defined by a lower range – the karstic
Jura Mountains. This 200-kilometre range descends towards the French side with a series of plateaus and
forms a 1000-metre cliff on the Swiss side. People’s lives are concentrated in parallel valleys connected
by crosswise ravines. The vast Swiss Plateau extends between the Alps and the Jura. It lies at 350–1200 m
above sea level and occupies c. 30% of the area of the country. It is covered with postglacial morainal
hills and sandurs. Its undulating sides are cut by the river valleys or dry lake basins. Lakes were formed
where it joins the mountains. Generally, it has favourable conditions for settlement. The fertile soil and the
conducive climate support the development of agriculture. The Swiss Plateau is inhabited by two thirds of
the country’s total population.
Today’s Alps are based upon the process of Alpine orogenesis which developed three million years
ago. For some time, entire Switzerland remained under ice which formed the characteristic U-shaped Alpine
valleys. The Rivers Rhine, Rhone, Inn and Ticino flow across the country. Their predecessors took their
origins from glaciers. Rock rubble, carried by their currents, shaped the lowlands. The backward movement
of the glacier changed the climate. Because of various combinations of the height, inclination and sunning of
the mountains, there are very diverse local weather layouts in small areas. The northern shady valley slopes
are covered with a thick coniferous forest, whereas the southern sunny slopes – with fields, orchards and
meadows. The harsh climate of the upper mountain parts is sometimes moderated by southern exposition
or the presence of a large body of water. About 2% of the country is covered by glaciers, while more than
30% – by forests. The landscape is complemented with great postglacial lakes – the biggest Lake Geneva
and others: Bodensee, Neuchatel, Four Cantons, Zurich, Maggiore and Lugano.
2.3. Residential Buildings
Lake Geneva or Leman (Lac Leman in French) is 75 km long, 13 km wide (in the widest place) and
310 m deep (in the deepest place). A drive from Zurich and Bern towards Geneva, Lausanne or Montreux
situated on the lakeshore offers a scenic gem: the unforgettable vastness of Lake Geneva in various shades
of sky blue and the breathtaking view of the proud and beautifully austere mountains. Their southern slopes
are covered with a mosaic of buildings. The houses open to the lake, the undisturbed view of sunrises and
sunsets reflected on the water and the powerful mountains all around. The south elevations, especially in
new houses, are glazed to a large extent. Opening the flats to the south makes it possible to use solar energy
in a passive manner. On the slopes, the buildings rise over each other, form terraced layouts or wind along
the steep roads. As a result, each house has a distant, wonderful view of the Alpine summits and glaciers.
Since the Swiss appreciate beautiful views, the houses have balconies and view terraces. The areas between
Lausanne and Montreux take advantage of the precious sunrays three times as much: when the sun shines
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during the day, when the lake surface reflects the sunshine, when the slopes return the heat they collected.
The location of Geneva, surrounded by mountain chains, covered by the broad La Rade coast, is awesome,
too. Its historical and modern buildings are situated among the hills and gardens.
Contemporary Swiss housing architecture is recognized across the world. Buildings raised at
a very high level of technical knowledge respect energy and esthetics as well. Current residential forms
result from traditional rustic architecture. In a country where most people live in rented flats, many
investors can afford to build ecological houses. Owing to their funds, technologically advanced, energysaving housing estates to let come into existence. The investors’ profits are arranged in instalments
for several decades which makes the price of rental affordable. Higher quality of life also encourages
private investors who build houses for their own families to invest in ecological, energy-efficient housing
which generates a healthy dwelling environment. Switzerland has some legislative shortcuts for the
construction of ecological houses. The MINERGIE certificate of quality is given to modern and energysaving building investments. Every fourth building under construction or modernization tries to win it.
One of the laureates is the small ecological housing estate Wolfswinkel in Zurich (2008)1. Real profits
resulting from the use of energy-efficient solutions match the forecasts. The prices of rental rank among
the lowest in Zurich. Certified prefabricated wooden buildings raised in the Renggli system within
several days, characterized by very high quality – for instance houses in Sursee2, Eschlikon3, Magden4,
Buttisholz5, Altburon6, Dornach7, Meilen8, Pianezzo9, Wetzikon10, Zofingen11 or Oberrohrdorf12 – enjoy
popularity. The Swiss have been ecologically aware for a long time. Recently, ecology has been cultivated
and promoted even more intensively. Using heat pumps and collectors, insulating buildings with natural
(e.g. sheep’s) wool, adjusting to the climatic and scenic conditions, placing emphasis upon the thermal
balance in an object and the environment are more and more frequent. It is modernity combined with
strong attachment to tradition and the roots.
3. Living in the Netherlands
The Netherlands is one of the smallest countries in Europe. It would be twice as small if its
inhabitants had not fought with the sea. Being unable to stop it, they raised the land level. The Dutch
are an extraordinarily determined nation which survived wars and religious conflicts. After World War II,
when the prospects for the future looked rather gloomy, they became the unchallenged model of a modern
European society.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Scheitlin&Syfrig Architekten.
Egli Rohr Partner AG, Hager Landschaftsarchitektur AG.
Thurgau – Holzbau Renggli AG.
Detached house designed by Aargau – Einfamilienhäuser Schweiz – Energiesparhaus – Renggli AG, multifamily
house designed by Aargau – Holzbau Renggli AG – Holzbau Schweiz (Luzern) – Minergie – Holzbauweise.
Luzern – Einfamilienhäuser Schweiz – Energiesparhaus – Renggli AG Minergie Häuser.
Luzern – Einfamilienhäuser Schweiz – Energiesparhaus – Renggli AG Minergie Häuser.
Solothurn – Holzabau Renggli AG – Holzbau Schweiz (Lucern) – Minergie – Holzbauweise.
Detached house Zürich – Holzbau Renggli AG – Holzbau Schweitz (Luzern) – Minergie – Holzbauweise, multifamily
buildings Holzwohnhäuser – Holzhäuser – Holzhausbau – Renggli AG. Die Renggli AG.
Tessin – Holzbau Renggli AG – Holzbau Schweiz (Luzern) – Minergie – Holzbauweise.
Zürich – Holzbau Renggli AG – Holzbau Schweiz (Luzern) – Minergie – Holzbauweise.
Aargau – Einfamilienhäuser Schweiz – Energiesparhaus – Renggli AG Minergie Häuser.
Aargau – Holzbau Renggli AG – Holzbau Schweiz (Luzern) – Minergie – Holzbauweise.

67
3.1. Geographical Conditions
The Netherlands is a low-lying country. Postglacial lowlands prevail in its northern and central parts,
whereas seaside lowlands – in the western part. One fourth of the country is formed by depressions situated five
metres below sea level on average. 35% is raised to the height of one metre – these areas have not been flooded
thanks only to a complicated system of dykes, canals and pumps. The highest peak in the country is Vaalserberg
(321 m above sea level); the lowest point lies at the bottom of Prince Alexander’s Polder (6.3 m below sea level).
A typical Dutch landscape includes open flat spaces cut by canals. This country has a surplus of water: the sea
with which the Netherlands has been fighting for patches of dry land for ages, the rivers and the canals which
carry water from marshy areas. The north and central coast is levelled with dune embankments, whereas the south
coast is strongly segmented, especially in the Rhine, Meuse and Scheldt estuaries. The biggest coastal islands are
Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland and Taxel. The struggle against sea transgression has been conducted
since the eighth century. It consists in the construction of levees for seashores, riverbeds and canals as well as
the drainage of seaside areas and lakes. In 1932, a spectacular achievement was the drainage of the Ijsselmeer
reservoir which was formed by cutting off the Zuiderzee bay from the North Sea by means of the Afsluitdijk dam.
The Rhine, Meuse and East Scheldt estuaries were also separated from the sea with the help of dams and locks.
These actions made it possible to enlarge the country area from 33,600 km2 to 41,500 km2 after 1960.
3.2. Cultural Conditions
Most Dutch people are kind-hearted, frank and open even though they sometimes seem secretive or strict.
They are direct in conversation, modest yet proud of their history and culture. They jointly created the basis for
modern humanism. The freedom of speech and religion are still the pillars of democratic society. Apart from
their mother tongue, most citizens speak English and other languages. People from various countries live on this
little patch of land which results in cultural diversity. Perhaps their abilities in the field of engineering are related
to the eternal struggle against the forces of Nature. They have been acquiring land for ages. However, planned
actions with the use of windmills, which make the country’s landmarks, did not begin until the 16th century. Large
polders (grounds below sea level) were serviced by entire complexes of windmills. Even these days, windmills
sometimes scoop water from the drainage canals and take it upwards. Unfortunately, their number does not
exceed one thousand. Most of them have been adapted to private houses or museums. The Dutch are attached
to cleanness and order although Amsterdam seems to contradict this image. People guard their privacy but their
large windows reveal the tidy interiors and prove that the residents have nothing to be ashamed of.
The Netherlands is famous for such masters as Rembrandt, Ruisdael, Steen and Vermeer (the
17th century) or van Gogh (the 19th century). In spite of such high standards, the 20th-century Dutch art found
its own means of expression, e.g. through the activities of the De Stijl artistic group with Piet Mondrian
and Theo van Desburg. So-called magical realism was created by such artists as Carel Willink, Pyke
Kock or Raoul Hynckes. An international group named COBRA, associating Belgian, Danish and Dutch
painters (Constant, Corneille, Appel), was founded shortly after the war. Dutch painters have always been
extraordinarily prolific and involved – their art gave birth to a number of fascinating phenomena. The
Netherlands can boast a multitude of world-famous architects: Theo van Desburg, H.P. Berlage, Aldo van
Eyck, Herman Hertzberger, Rem Koolhaas, Jo Coenen.
3.3. Residential Buildings
Regardless of the area of land stolen from the sea, the country still faces a serious housing problem.
In 1992, the Ministry of Housing launched the Vinex programme which assumed the construction of one
million new houses in twenty-five years’ time. The rising residential buildings depict modernity resulting
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from Dutch people’s passion for experiments, references to tradition, especially in relation to water layouts
and connections with open flat areas, and ecology.
The Netherlands has various forms of education and information concerning ecology and sustainable
development, including housing. It influences the inhabitants’ ability to define their preferences related to a place
of residence. More and more people declare willingness to live in a high-quality, healthy housing environment.
The ecological housing estate Ecodus in Delft (1993)13 is an environment-friendly residential layout whose aim
was to check the extent to which this structure within the standard financial frames can be meant for ordinary
users. The residential complex Veerse Poort (a floating place of residence – Water Villa) in Middelburg (2002)14
is a modern continuation of the Dutch tradition of living on the water. Its buildings guarantee constant thermal
comfort owing to the possibility of turning a residential object by ninety degrees towards the sun. Close contact
with nature gives mental comfort to the residents. While implementing sustainable housing investments, very
strong emphasis is placed upon the purchasers’ individual wishes. This could be exemplified by an estate in the
district of Goverwelle in Gouda (1990)15 whose dwellers are associated in EKO-bouw. Empty, undeveloped
spaces left for insects and bats on the roof edges make a curious gesture of high regard toward ecology. The
elementary ideas of the flagship Dutch ecological housing estate Ecolonia in Alphen aan den Rijn (1992)16 were
limited energy consumption and environmental protection. This purely experimental project was evaluated by
experts from Dutch universities and research institutes. Nine groups of buildings with various extents of the
principles of Green Architecture were constructed. The ecological residential complex Ecobel (1994)17 was
implemented the district of Haagweg Kwartier in Leiden. It gains solar energy through appropriate orientation of
buildings, plans and bodies with a two-storey greenhouse. One of the eight buildings of Optimumwoningen in
Hoofdorp (1994)18 was raised in accordance with the principle of optimizing the data. Special attention was paid
to the environmental aspects and the possibility of the users’ individual adjustment to the suggested conditions,
their safety and role. The residential complex of water villas in Almere (2001)19, which reflects the principles
of respecting the land and respecting the user, acquires a high-quality housing environment. Integration with
water and greenery is noticeable here. The creators allowed for the residents’ individual needs and broad social
participation in the process of design and exploitation. The residential complex Het Groene Dak (1993)20
was built in the district of Voordorp in the commune of Utrecht. It consists of three complexes of detached
houses and two complexes of multifamily buildings which surround a common square with a purifying pond.
Strong emphasis was put on the possibility of maintaining close neighbourly contacts. The Nieuwland estate in
Amersfoort (2002)21 is different in the scale (5,000 houses) yet similar in the premises. Its main objectives are
high quality, durability, safety and, if a need arises, self-efficiency. The residential complex Maasport MW2 in the
district of ‘s Hertogenbosch (1987)22 was the very first human- and environment-friendly residential design in the
Netherlands. The buildings, grouped around a blind alley with a little square, have characteristic roofs covered
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with vegetation. The residential complex Bastion is located in the district of Pijenenborgh in Tilburg (1996)23 in
the ecological zone extending along the Donge River. The adjoining buildings form an arc resembling a bastion
which explains the name of this complex. An estate in the district of Ypenburg in the Hague consists of several
islands. One part of this district is Waterwijk (2002)24 with Hagen Island, Patio Island and four complexes of
water villas. Alleys free from vehicular traffic run between the houses and the gardens on Hagen Island. The
houses on Patio turn to the internal atrium and form one “island”. Water villas on the lake are placed on wooden
piers which limit the area. The sustainable estate EVA Lanxmeer in Culemborg (2009)25 is partly situated in the
area of the water intake. Its design was based upon the principle of high ecological quality with the residents’
constant participation – from the design to exploitation. The residential complex Eco-woninge in Ede (1995)26
is located on the edge of a forest. The buildings are grouped around a shared courtyard which acts as a meeting
place for the residents.
The activeness of the Netherlands in the field of sustainable housing results from the citizens’
sanitary and environmental awareness. It is supported by efficient information flow, general access to
appropriate knowledge and coordinated actions of all the participants in the formation of sustainable
housing investments.
4. Summary
Switzerland and the Netherlands, countries with different cultures and reliefs: the former –
mountainous, inland, without access to the sea; the latter – flat, lowland, inseparably connected with the
water. The Swiss are perceived as a conservative and thoughtful nation, whereas the Dutch, famous for their
passion for experimentation, search for modernity or even remain ahead of it. Both nations are unusually
open-minded, aware of their needs and contemporary civilization threats. Thus, they both cultivate the ideas
of sustainable development. The formation of a housing environment results from different circumstances
but realizes the same goals: it is legibly composed into the existing surroundings as well as takes visible
advantage of the natural and cultural conditions.
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Il. 1, 2. Dominujące krajobrazy: Szwajcarii, Holandii
Ill. 1, 2. Dominant landscapes: Switzerland, the Netherlands

Il. 3, 4. Związana z otoczeniem zabudowa mieszkaniowa: Szwajcaria (Lostorf), Holandia (Waterwijk,
den Hag)
Ill. 3, 4. Residential buildings related to the
surroundings: Switzerland (Lostorf), the Netherlands
(Waterwijk, den Hag)
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SEKTORY ZAGOSPODAROWANIA.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
W KAMPUSIE W ECUBLENS
SECTORS.
ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
IN ECUBLENS CAMPUS
Streszczenie
W artykule przedstawiono kampus Politechniki Lozańskiej w Ecublens i przeanalizowano jego formę jako
przykład sektora zagospodarowania. Dzieje Politechniki Lozańskiej (EPFL) sięgają 1853 roku, a istniejąca
dziś uczelnia uzyskała samodzielność w 1968 roku. Decyzja o budowie nowego zespołu uniwersyteckiego
w Ecublens-Dorigny zapadła w latach 60. Opisywany sektor zagospodarowania obejmuje zespoły zarówno Politechniki, jak i Uniwersytetu, realizując odmienne sposoby zabudowy i kompozycji urbanistycznej.
W artykule omówiono historię przestrzennego rozwoju sektora, ukazując ją w perspektywie wewnętrznej,
logicznej rozbudowy funkcji i formy, relacji na styku granicznych linii sektora, rozwoju relacji z miastem
oraz zewnętrznych relacji z terenami sąsiadującymi. Relacje te kształtowane są w oparciu o logikę sąsiedztwa i wobec planów określających prawidłowości w skali planistycznej poszczególnych części i całości
Aglomeracji Lozanny (Agglomération Lausanne-Morges Plan – PALM from 2007).
Słowa kluczowe: sektor zagospodarowania, kompozycja urbanistyczna, morfologia urbanistyczna
Abstract
The paper presents the campus of the Lausanne Technical University (EPFL) in Ecublens and analyzes its form
as an example of development of a superblock. History of EPFL goes back to 1853 and the school received
independence in 1968. The decision to build a new campus out of city center, in Ecublens-Dorigny was made in
the 60’s. Described superblock includes both University and EPFL, carrying out different ways of building and
urban composition. This paper writes about the history of the spatial development of EPFL superblock presenting
it in the perspective of an internal, logic extension of function and form, the relationship at the interface boundary
line of a superblock, external relations with neighboring areas and the development of relations with the city. This
relationships are formed at the basis of the logic of the neighborhood and plans and in scale of spatial planning of
the whole agglomeration of Lausanne (Lausanne-Morges agglomeration Plan – PALM from 2007).
Keywords: superblock, urban composition, urban morphology
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Opis sektorów zagospodarowania odwołuje się do definicji związanej z podziałem terenów zurbanizowanych przez ciągi komunikacji o charakterze tranzytowym uzupełnione w niektórych uwarunkowaniach przez różnego rodzaju (najczęściej natury fizjograficznej) bariery dostępności i obsługi1.
Przedstawiony poniżej kampus Politechniki Lozańskiej (EPFL) analizowany będzie jako obszar
stanowiący część większego zespołu o charakterze edukacyjnym, którego istnienie zostało wcześniej zaplanowane jako scalenie i rozwój funkcji edukacyjnej Lozanny.
Historia EPFL sięga połowy XIX wieku, kiedy to założono École Spécial de Lausanne (1853).
Szkoła ta została przyłączona do Académie da Lausanne jako jej fakultet techniczny w 1869 r. W 1890 r.
Akademia została przekształcona w uniwersytet, a w 1944 r. szkoła politechniczna uzyskała nazwę École
Polytechnique de l’Université de Lausanne, aby wreszcie w 1968 r. usamodzielnić się jako École Polytechnique Fédérale de Lausanne2. EPFL (obok Zurychskiej ETH) jako jedna z nielicznych instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych jest finansowana przez państwo a nie z funduszy kantonalnych.
W latach 60. zapadła decyzja o budowie nowego kampusu uczelni poza ścisłym centrum Lozanny,
w Ecublens-Dorigny. Jest to obszar położony na wschód od miasta, około 4 km od jego centrum, także nad
jeziorem Lemańskim. Teren na południowym skłonie zboczy otwiera się widokowo na jezioro i panoramę
gór. Od samego jeziora oddziela go pas istniejącej zabudowy i droga o znaczeniu kantonalnym (Route
Cantonale 1).
Omawiany sektor ograniczony jest następującymi ciągami komunikacji:
– Autostrada Lausanne-Genève, E23, od północnego wschodu,
– Route Cantonale 1, po stronie południowej,
– Avenue de Tir-Fédérale,od miasteczka Ecublens po stronie zachodniej,
– Route de la Sorge wraz z linią metra m1 po stronie północnej.
W skład sektora wchodzą tereny dwóch uczelni – omawiany zespół EPFL (46 ha) oraz kampus uniwersytecki (52 ha)3. Obie szkoły kształcą około 20 tysięcy studentów, co stanowi 10% wszystkich mieszkańców aglomeracji Lozanny4.
Wspomniana wcześniej decyzja o utworzeniu nowego kampusu uniwersyteckiego poza miastem,
która została podjęta w 1965 r. dotyczyła jeszcze czasów, gdy szkoła (EPUL) była częścią uniwersytetu. Stąd pierwszy etap planów zagospodarowania (plans directeurs) obejmował 3 obszary funkcjonalne5:
– płaskie tereny po zachodniej stronie z przeznaczeniem na tereny Politechniki EPUL (wg projektu zespołu Pierre Foretay),
– część wschodnia pofałdowana obejmująca las i Château Dorigny przeznaczona na tereny Uniwersyteckie (wg projektu zespołu architektów Guido Cocchi i Frédéric Brugger),
– tereny nad jeziorem (poza obrębem sektora) z przeznaczeniem na funkcje sportowe.
Plany dwóch pierwszych obszarów zostały przyjęte w 1968 r. Choć obszary te stanowią fizjograficzną całość, to jednak różnią się między sobą zasadniczo jeśli chodzi o ukształtowanie terenu. Obszar
kampusu politechnicznego jest prawie płaski na poziomicy 400 m n.p.m. (ze spadkiem do około 396 m
n.p.m. w kierunku południowym). Z kolei teren kampusu uniwersyteckiego jest bardziej urozmaicony
– jego część tworzą tereny leśne i niewielka dolina rzeki Sorge. Tam też znajduje się budynek Château
Dorigny (koniec XVIII wieku). Położony nad jeziorem obszar poniżej kampusów ma natomiast większe
nachylenie (25%).
1
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Szersze omówienie definicji i genezy pojęcia sektor zagospodarowania, [w:] Kantarek A.A., Sektor zagospodarowania w przestrzeni zurbanizowanej, maszynopis.
http://information.epfl.ch/page-60451-fr.html z 12.03.2012.
W powierzchnie niewliczono terenów poza ścisłym sektorem.
http://information.epfl.ch/en-brief z 12.03.2012.
Informacje za http://www3.unil.ch/wpmu/dorigny40/evolution-comparee-des-plans-directeurs-unil-epfl/ oraz
http://www3.unil.ch/wpmu/dorigny40/unite-et-diversite-des-batiments-de-lepfl/ z 14.03.2012.
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Plan dla kampusu uniwersyteckiego jest autorstwa Guido Cocchi, architekta kierującego pracami
BUD (Bureau des constructions de l’Université de Lausanne-Dorigny). On także jest autorem pierwszych
budynków. Główną zasadą planu jest umieszczanie poszczególnych pawilonów – o odmiennej typologii
i architekturze – jako izolowanych w środowisku naturalnym. Otoczone zielenią i precyzyjnie umieszczone
w krajobrazie pozostawiają w centralnej części zespołu obszerną polanę otoczoną od północy zespołem
leśnym. Dojazdy do poszczególnych zespołów są realizowanie osobno, w oparciu o tranzytowe drogi zewnętrzne, a parkingi umieszczono na terenie (podziemne są tylko dojazdy gospodarcze).
Funkcjonalnie zdecydowano o budowie wydziałów humanistycznych po stronie wschodniej, a nauk
ścisłych po zachodniej (od strony EPFL) i części wspólnych pomiędzy nimi, w krajobrazowym centrum
założenia (budynki na planie wycinków koła) z widokiem na jezioro i góry.
Historia planu dla EPFL jest bardziej złożona. Program uczelni zakładał dużo większą intensywność
zagospodarowania, a obszar nie narzucał żadnych uwarunkowań fizjograficznych czy kulturowych. Podobne natomiast było usytuowanie z otwarciem w kierunku południowym na pejzaż jeziora i gór.
Studia opracowane przez zespół P. Foretaya nie zostały zaaprobowane i zadecydowano o zorganizowaniu konkursu na projekt zagospodarowania. Brało w nim udział 7 zespołów, a obejmował on projekt
planu wraz z 1. etapem realizacji.
W 1970 roku laureatami konkursu zostali J. Zweifel i H. Strickler (Bureau Zweifel et Strickler et
Associés, ZSA). Najważniejsze decyzje przedstawionego planu to: podział funkcjonalny, trójwymiarowy
system modularny oraz typologia funkcjonalna budynków (obszar centralny, przestrzenie biurowe, laboratoria i hale). Podstawowy poziom komunikacji pieszej łączący poszczególne obiekty został podniesiony
nad teren i przekryty, a dojazdy zrealizowano na poziomie terenu. Tak określone zasady pozwalały na
realizację poszczególnych obiektów w różnej stylistyce architektonicznej.
Jako główną zasadę przestrzenną autorzy planu przyjęli dwie przecinające się osie. Oś północ–południe (dzisiejsza av. Piccard) otwiera się w kierunku jeziora i jest osią komunikacji kołowej, prowadząc
po terenie. Prostopadła do niej oś wschód–zachód to wspomniany pasaż pieszy łączący poszczególne
budynki.
Prace rozpoczęto w 1974 roku, a pierwsze budynki oddano do użytku w 1978 roku. Zatem plan,
choć podlegał zmianom, nadal pozostał zasadniczo różny od planu kampusu uniwersyteckiego – zakładał
środowisko zurbanizowane, nawiązujące do modernistycznej idei maszyny. Plan ten przewidywał także
lokalizację 4 wież o wysokości 12 kondygnacji. Jednak propozycja ta nie została zaakceptowana, stąd
zespół nie posiada tak mocno sprecyzowanych elementów dominujących, a jego gabaryty akcentują linie
horyzontalne.
W 1979 roku dokonana została rewizja planu zagospodarowania. Związany był on ze zmianą planu
o zasięgu regionalnym i dotyczył kolejnych etapów zagospodarowania. Ogłoszono konkurs na plan rozbudowy kampusu EPFL. Wybrano doń 11 zespołów. W założeniach zastrzeżono, że poszczególne fragmenty
zespołu powinny mieć swój niepowtarzalny wyraz architektoniczny. Plan, który powinien mieć wymiar
regulacji powinien zakładać możliwie dużą elastyczność i udział różnych grup architektów w realizacji
poszczególnych obszarów i obiektów.
Laureatami konkursu z 1979 r. byli B. Vouga, J.-P. Cahen i M.-R. Weber. Plan zakładał powstanie
dwóch osi diagonalnych, które miały powiązać obszar wejściowy do kampusu i część istniejącą z nowopowstałą. Tylko jedna z nich została zrealizowana. Do 1984 roku większość obiektów przy nowej
La Diagonale została zrealizowana według projektów autorstwa Vouga, J.-P. Cahen i M.-R. Weber6.
Kolejna rewizja planu dokonana została w związku z decyzją lokalizacji stacji metra m1, które
w 1986 roku połączyło kampus z centrum Lozanny. Nowa stacja metra staje się też nową bramą, nowym
6

Département des matériaux został zrealizowany wg projektu E. Musy i P. Valloton, a w części południowej w latach
1988–1996 zbudowano Centre de recherches en physique des plasmas (CRPP) wg projektu l’Atelier Cube.
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wejściem na teren kampusu, a promenada piesza prowadzi ze stacji w kierunki Pl. Esplanade. Ta część kampusu (Quartier Nord) została zrealizowana w latach 1996–2002 po konkursie rozstrzygniętym w 1992 r.
według projektu architektów D.Schnebli, F. Rucha, T. Ammann i S. Menz7.
Kolejnym etapem jest plan rozbudowy Campus 2010, podjęty w 2000 r. wraz z objęciem prezydentury EPFL przez Patricka Aebischera. Przewiduje on rozbudowę kampusu w kilku kierunkach, co związane
jest zarówno z rezerwami terenu, jak i charakterem rozbudowywanych funkcji. Do udziału w inwestycjach
angażowany jest także kapitał prywatny (Rolex, Starling).
Najbardziej znanym obiektem jest zbudowany w centralnej części kampusu Rolex Learning Center
autorstwa SANAA (2010).
W części północnej, poza obwodem linii metra m1 i route de la Sorge planowany jest nowy zespół kongresowy (uzupełniony funkcją akademików). Autorami tego zespołu są Richter&Dahl Rocha. Ten
nowy fragment kampusu jest szczególnie istotny ze względu na ważne relacje z istniejącą zabudową po
stronie zachodniej.
Uzupełniona zostaje także zabudowa wokół la Diagonale. Od północy na styku z Quartier Nord
rozbudowano budynek wydziału Sciences de la Vie wg projektu architektów P. Devanthéry i I. Lamunière.
Po stronie południowo-zachodniej powstaje w latach 2000–2004 jako łączący istniejące obiekty budynek
Wydziału Komunikacji (arch. R. Lüscher).
Ważny jest także rozwój kampusu w kierunku południowym i zachodnim. W dotychczasowym jego
obrębie i na zakończeniu osi diagonalnej rozbudowuje się dzielnica innowacji (Quartier de l’innovation,
zespół budynków luźno rozrzuconych w zieleni architektura Richter&Dahl Rocha).
Na południu, na terenie pomiędzy ulicą kantonalną a jeziorem rozbudowane zostały dwa zespoły –
hotel (Starling Hôtel/) autorstwa J. B. Ferrari oraz akademiki. Les Estudiantines przeznaczony jest dla 330
osób i został zaprojektowany przez Team Jeff.
Modernizacja i rozbudowa kampusu trwa nadal8. Kolejną inwestycją jest modernizacja oraz rozbudowa hali Wydziału Mechanicznego i starej Biblioteki wraz z budową Teaching Bridge9, który stanowi
wertykalne poszerzenie istniejącego pasażu pieszego. To projekt Dominique Perrault DPA z 2011 roku.
Obejmuje on fragment najstarszej części zespołu – av. Piccard i rue Noyerettes.
Ta ostatnia ma być przekształcona w zieloną promenadę pomiędzy nową południową fasadą budynków istniejących a Rolex Center. Także av. Piccard zostanie przekształcona w zieloną aleję. Przewiduje
się zmianę elewacji budynku na rogu pl. Cosandey i nowej promenady, a także budowę, modernizację
budynku starej biblioteki na potrzeby administracji i budowę Teaching Bridge, budowli, która wzniesie się
ponad istniejącą komunikacją i poprzez swoją wysokość stanowić będzie lokalną dominantę oraz miejsce,
z którego podziwiać będzie można dalekie widoki.
Plan strategiczny EPFL na lata 2012–201610 przewiduje dalszą rozbudowę w kierunku południowym. Projekt Objectif Campus, którego pierwsza faza została zakończona w 2010 r. (realizacja Rolex
7

8

9

10

M. Schreier pisze o trzech etapach budowy kampusu: etap I – w latach 1972–1984, etap II – w latach 1989–1992
oraz 1992–2002 i etap II 2007–2012; http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,41,4,20100512144558-JQ/Mem_SchreierM.pdf z 23.03.2012.
Warto tu wspomnieć o innej ważnej inicjatywie, która wpływa na działania inwestycyjne w obszarze kampusu.
Chodzi o podjętą w 2007 roku została inicjatywę Sustainable CAMPUS Durable, która miała na celu dostosowanie
uczelni do wymagań zrównoważonego rozwoju. Program jest realizowany i dotyczy głównie zakresów związanych
z oszczędnością energii, kwestią mobilności i poprawy jakości życia.
http://www.perraultarchitecte.com/en/projects/2554-rehabilitation_extension_de_la_halle_de_mecanique_et_de_
lancienne_bibliotheque_et_pour_la_construction_du_teaching_bridge_de_lecole_polytechnique_federale_de_lausanne.html z 14.03.2012.
http://direction.epfl.ch/files/content/sites/direction/files/EPFL%20Development%20plan%202012-2016%20
310811%20fin.pdf z 30 marca 2012.

75
Center i Place Cosandey) jest podstawą działań, które zmierzają ku powiązaniu części północnych i południowych kampusu. Kolejna faza programu to realizacja miejsc spotkań i wystaw umieszczonych w różnych miejscach. Jednym z nich będzie MetaMedia Center. Również struktura przestrzenna uniwersytetu
UNIL podlega stałemu rozwojowi i transformacji.
W 2008 roku uniwersytet rozpoczął program nazwany Campus Plus, którego myślą przewodnią
była zakrojona na szeroką skalę akcja zrównoważenia środowiskowego. Chodziło o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i określenie różnego rodzaju akcji oraz programów o różnej skali,
które faktycznie pozwoliłyby nie tylko na ograniczenie zanieczyszczeń, ale i rozbudowę środowiska naturalnego w otoczeniu kampusu, przy jednoczesnej koniecznej rozbudowie infrastruktury przestrzennej
uczelni.
Najważniejszą inwestycją wpisującą się w program Campus Plus jest budowa Géopolis. Powstaje
on na terenie położonym na północ od głównego obszaru UNIL (po przeciwnej stronie route de la Sorge).
W obszarze tym, który nie ma wyrazistej struktury urbanistycznej, a w którym istniały wcześniej zabudowania związane z farmą (ferme de la Mouline), użytkowaną przez UNIL, fabryką mebli i budynkiem archiwów kantonalnych (od 1985 roku). Pierwszym nowym budynkiem uniwersyteckim jest siedziba Instytutu
Studiów Administracji Publicznej IDHEAP.
Obszar ten znajduje się w bardzo charakterystycznym miejscu – na styku z autostradą i w otoczeniu
krajobrazowego zespołu leśnej doliny związanej z rzeką Sorge. Nadanie mu jednolitego charakteru i funkcjonalnej atrakcyjności jest tym ważniejsze, że znajduje się on w węzłowym dla uniwersytetu miejscu,
z punktu widzenia dojazdu od strony centrum miasta i planowanego rozwoju strefy po wschodniej stronie
autostrady.
Projekt Géopolis powstaje na miejscu fabryki mebli. Autorami budynku są R. Kirschke z Itten +
Brechbühl SA oraz M. Werren z GWJ Architectes SA. Jest on przeznaczony dla wydziałów geologii i środowiska (GSE) oraz nauk społecznych i politycznych. Nie zachowano starych budynków. Nowa architektura dzięki zastosowaniu elementów ze szkła jest przeźroczysta i współczesna. Stanowi też ważny akcent
przestrzenny przy wjeździe na tereny uniwersytetu.
Historia rozwoju przestrzennego kampusów w Ecublens pisana z punktu widzenia poszczególnych
etapów rozbudowy infrastruktury uczelni musi być uzupełniona spojrzeniem poprzez relacje zewnętrzne
i dokumenty planistyczne określające rolę obszarów kampusów w całości planów zagospodarowania Lozanny i aglomeracji Lausanne-Morges.
Należy tu wspomnieć pokrótce o systemie planistycznym obowiązującym w Szwajcarii11. Zasadniczo planowanie odbywa się na trzech poziomach – na poziomie federacji, kantonu i komuny.
Na poziomie federacji ustalone są podstawowe cele i zasady planowania, narzędzia i zasady obowiązujących procedur. Na tym poziomie ustala się ważne dla całego państwa decyzje planistyczne, a również decyzje w obrębie istotnych sektorów funkcjonalnych. Federacja koordynuje także ustalenia poszczególnych kantonów. Podstawą prawną jest tu konstytucja oraz prawo o planowaniu przestrzennym. Planami
opracowywanymi są strategie sektorowe i plany sektorowe.
Poziomem podstawowym w planowaniu jest poziom kantonu. To kanton określa cele swojej polityki przestrzennej. Regulacje dotyczą tu m.in. wymagań wobec budynków i dróg. Kantonalny plan
strukturalny12 ma więc charakter syntetyczny, lecz zwraca się uwagę na to, że nie przedstawia on statycznej wizji docelowej zagospodarowania, lecz jest zapisem procesu przeprowadzenia pewnego etapu zagospodarowania według przyjętego, uzgodnionego celu. Plan strukturalny jest uzgadniany na poziomie
federacji. Często na podstawie planu strukturalnego kantonu wykonuje się plany o mniejszym zasięgu,
obejmujące region.
11
12

Za Spatial Planning in Switzerland, http://www.vlp-aspan.ch/content/home/files/spatial_planning.pdf z 30.03.2012.
Nazwa niemiecka planu – Richtplan, francuska – plan directeur.
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Trzecim poziomem jest plan komuny. Jego podstawą jest określenie obszarów możliwych do zabudowy i objętych zakazem zabudowy, a również uwarunkowania funkcji (lokalny plan użytkowania13).
Kwestia terenów budowlanych jest szczególnie istotna dla kraju, w którym 30% terenów nadaje się w ogóle
do zagospodarowania (pozostałe to góry, lasy i wody). Stąd ustalanie granic intensywnego zainwestowania
dokonywane jest w oparciu o wszystkie poziomy planowania i przy ścisłym zachowaniu reguł tego zainwestowania.
Zarówno na poziomie kantonu, jak i komuny mogą być podejmowane także dodatkowe ustalenia,
które określone są w regulacjach planistycznych i dotyczących budynków (kanton) oraz regulacjach warunkujących budynki (komuna). W szczególnych sytuacjach uznaje się konieczność wykonania planów
lokalnych o poszerzonym zakresie14.
Podział obszaru kraju na kantony oraz przynależność do aglomeracji nie jest związana z przestrzenną ciągłością, lecz m.in. decyzjami podjętymi przez poszczególne komuny. Stąd wynika skomplikowanie
poszczególnych zakresów przestrzennych podziałów administracyjnych.
Sektor, który jest tu opisywany znajduje się w obrębie kantonu Vaud i aglomeracji
Lozanna/Morges.
Decyzja o sporządzeniu planu aglomeracji (Plan Agglomération Lausanne-Morges, PALM) zapadła w 2007 r.15. Obejmuje on 5 planów strategicznych (schema directeur), m.in. plan diresteur Ouest
Lausannois, w którym znajduje się sektor uniwersytecki.
Plan aglomeracji zakłada rozwój do wewnątrz, określa 4 główne centra oraz 10 obszarów strategicznych i 4 obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju, definiuje zadania urbanizacji poprzez jakość i intensywność zagospodarowania, zakłada rozwój zróżnicowanych środków komunikacji umożliwiających
dostępność terenów, formułuje system zieleni w skali aglomeracji i zapewnia poprawę stanu środowiska
zgodnie z finansami publicznymi.
Plan ma też za zadanie określić mocną pozycję aglomeracji w skali całego państwa i zrealizować
wymagania zrównoważonego rozwoju. Jednym z wynikających z tego wyzwań jest zharmonizowanie
urbanizacji terenów z realizacją systemów komunikacji.
Jednym z zadań przewidzianych w plan directeur Ouest Lausannois, w ramach rozwoju systemu
komunikacji jest modernizacja Route Cantonale 1, która ogranicza tereny uniwersyteckie od południa.
W związku ze zwiększeniem roli tej trasy dla obsługi lokalnej zakłada się usprawnienie obsługi – przebudowę węzłów, aranżację w relacji do sąsiedztwa, modernizację zieleni i rozbudowę zróżnicowanych form
poruszania się (rower, ścieżki piesze, powiązania).
Plan directeur Ouest Lausannois16 obejmuje kilka tzw. chantier, z których jeden dotyczy obszaru sektora uniwersyteckiego. To Chantier 1 – secteur des Hautes Ecoles – Avenue de Fédéral –
Maladière.
Raport końcowy z 200717 roku przedstawia rozwój obszaru. �������������������������������
Plan obejmuje tereny komun Chavannes-près-Renens, Ecublens, Lausanne i Saint-Sulpice. To obszar o różnorodnym użytkowaniu i wielu
walorach kulturowych i przyrodniczych. Jego zagospodarowanie jednak jest rozproszone i nie ma jednolitej, syntetycznej wizji sposobu zurbanizowania.
13
14
15
16

17

Nazwa niemiecka planu użytkowania – Nutzungsplan, francuska – plan d’affectation.
Niemieckie nazwy planów – Gestaltungsplan, Überbauungsordnung, Bebauungsplan.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2002 roku, www.lausanne-morges.ch z 23.03.2012.
http://www.ouest-lausannois.ch/modules/1S-SchemaDirecteur/Documents/Documents-Definitifs/SDOL/SDOL_C_2004.pdf z 30.03.2012.
http://www.ouest-lausannois.ch/modules/2S-Hautes-Ecoles/Documents/Rapports/Rapport%20version%20finale/
Rapport_avec_planchesA4_basse_def.pdf z 30.03.2012, dokument przygotowany przez zespół kierowany przez
firmę Farra&Fazan.
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Raport podejmuje m.in. następującą problematykę:
– określenie elementów stałych zagospodarowania i rozwoju,
– promowanie wielości powiązanych funkcji jako narzędzia operacyjnego generującego dynamiczną
urbanizację,
– wzmacnianie systemów transportu w relacji do zachowania ciągłości terytorialnej,
– określenie obszarów koncentracji w celu zcentralizowania przestrzeni miejskich,
– tworzenie propozycji przestrzeni publicznych silnie wiążących ważne funkcje, mobilność i istotne elementy krajobrazu,
– określenie możliwości rozwoju zatrudnienia i osiedlenia,
– określenie środowiska krajobrazowego.
Raport przedstawia rozwiązania w zakresie pejzażu, urbanizacji i mobilności. Określa także najważniejsze miejsca strategiczne i związane z nimi przestrzenie publiczne. Jest ich 5, z czego 3 bezpośrednio
związane z obszarem wyższych uczelni.
Najważniejszym z tych obszarów jest rejon des Cedres – położony na południe od dworca kolejowego Renens. Plan zakłada zurbanizowanie obszaru wokół autostrady E23 i istotnej dla całego obszaru
av. de Tir Fédéral. Przestrzeń publiczna w tym miejscu ma za zadanie powiązać istotne istniejące węzły komunikacji z terenami zielonymi oraz usprawnić ważne połączenie w kierunku jeziora. Dotyczy to zarówno
modernizacji av. de Tir Fédéral, jak i rozbudowy dwóch kolejnych punktów strategicznych ściśle związanych z kampusem EPFL. Są to EPFL Nord i EPFL Sud. Wzmocnią one oś północ–południe kampusu oraz
jej powiązania poza jego granicami wyznaczonymi przez komunikację.
EPFL Nord tworzy się na podstawie aktualnie budowanego centrum kongresowego, istniejących
tam zespołów mieszkaniowych i nowobudowanych funkcji uzupełniających. Zakłada się również, że miejsce to zintegruje av. de Tir Fédéral i tereny sportowe położone po stronie wschodniej.
Kolejne miejsce to EPFL Sud, czyli zakończenie osi placów Esplanade i Cosandey, które trzema
przejściami pod route Cantonale (dwa już istnieją) wiąże tereny po jej południowej stronie, gdzie zbudowano wcześniej już wspomniane – hotel i zespół domów studenckich oraz gdzie istnieje możliwość dalszej
rozbudowy funkcji w oparciu o tereny po stronie południowej i wschodniej. W ten sposób realizowane jest
ponad 3 kilometrowe powiązanie rejonu dworca Renens i strefy nadbrzeżnej jeziora.
Dorigny to inne ważne miejsce strategiczne. Sąsiaduje z kampusem uniwersyteckim UNIL, stacją
metra m1 i przekroczeniem autostrady E23. Jest też powiązane z innym miejscem strategicznym – Bourdonnette, które ma stać się lokalnym centrum z różnorodnymi funkcjami związanymi z zamieszkaniem,
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych.
Analiza morfologii przedstawionego sektora zagospodarowania kampusu EPFL prowadzi do następujących stwierdzeń.
1. Obszar kampusów EPFL i UNIL należy traktować jako jeden sektor zagospodarowania. Określają go
terytorialnie drogi o charakterze tranzytowym.
2. Każdy z tych kampusów ma inna zasadę zagospodarowania i inne uwarunkowania zewnętrzne. Różna jest też intensywność zagospodarowania. Kampus UNIL stanowi swobodną kompozycję budynków
w zieleni; a ze względu na ukształtowanie terenu i obszary naturalne stanowi kompozycję krajobrazową
o małej intensywności zabudowy. Kampus EPFL, położony na wypłaszczeniu terenu i bez zachowanych
większych skupisk zieleni jest przestrzenią w dużym stopniu zurbanizowaną o racjonalnie określonych
relacjach budynków i infrastruktury. Ta struktura jest cały czas dogęszczana i realizuje logikę kompozycji osiowych ciągów pieszych i kołowych uzupełnioną placami w zabudowie i otwartymi na krajobraz.
3. Rozwój kampusów szanuje pierwotne zasady zagospodarowania i kolejne uzupełnienia w obrębie sektora podkreślają te zasady18.
18

Można w uproszczeniu powiedzieć, że kampus UNIL realizuje swobodną, modernistyczną kompozycję brył w zieleni, a kampus EPFL modernistyczną ideę grand ensemble.
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4. Niektóre funkcje znalazły swoje miejsce poza obrębem sektora. Dla EPFL są to – centrum kongresowe,
hotel i akademiki, a dla UNIL – centrum sportowe i obszar la Mouline.
5. Pod względem dostępności powiązania obszaru z terenami przyległymi są sporadyczne i związane
głównie z dojazdami komunikacji kołowej i przystankami komunikacji publicznej. Istnieją także skrzyżowania bezkolizyjne umożliwiające ruch pieszy pomiędzy kampusami a wspomnianymi terenami
przyległymi, funkcjonalnie związanymi z uczelniami.
6. Relacje te w oparciu o decyzje planistyczne mają szansę zbudować system powiązań pieszo-rowerowych, które wygenerować mogą strukturę przestrzeni publicznych w skali całego zespołu krajobrazowego.
7. Drogi limitujące kampusy stanowią jedynie ich granice, nie są natomiast elementami lokalnie obsługującymi tereny. Stanowią barierę dla użytkowania i dostępności.
8. Pod względem powiązań wizualnych zarówno topografia, jak i rodzaj zagospodarowania nie tylko pozwalają, ale i stworzyły poprzez świadome działania interesujące wnętrza, sekwencje i ich kompozycje
widokowe.

The description of development sectors refers to a definition related to the division of urbanized
areas by means of transport sequences of transit character complemented under certain circumstances with
various barriers to accessibility and service (usually of physiographical nature)1.
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) campus presented below will be analyzed as an
area which makes part of a larger complex of educational character whose existence was planned as the
integration and development of the educational function of Lausanne.
The history of EPFL dates back to the mid-nineteenth century when École Spécial de Lausanne
was founded (1853). This school was attached to Académie de Lausanne as its technical faculty in 1869.
In 1890, the Academy was transformed into a university; in 1944, the polytechnic school was named École
Polytechnique de l’Université de Lausanne; in 1968, it became the independent École Polytechnique
Fédérale de Lausanne2.
EPFL (besides ETH in Zurich) is one of few educational, scientific and research institutions financed
by the state instead of cantonal funds.
In the 1960s, the decision to build a new campus beyond the centre of Lausanne, in EcublensDorigny, was taken. This area is situated east of the city, about four kilometres from its centre, by Lake
Leman. The land on the southern slopes scenically opens to the lake and the mountain panorama. It is
separated from the lake with a belt of the existing buildings and a cantonal road (Route Cantonale 1).
The presented sector is limited by the following transport sequences:
– Lausanne-Genève E23 motorway in the northeast,
– Route Cantonale 1 in the south,
– Avenue de Tir- Fédérale from the small town of Ecublens in the west,
– Route de la Sorge with the m1 underground line in the north.
1

2

The definition and origin of the term development sector is discussed more broadly in Kantarek A.A., Sektor
zagospodarowania w przestrzeni zurbanizowanej, typescript.
http://information.epfl.ch/page-60451-fr.html March 12, 2012.
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The sector includes the grounds of two educational units: the presented EPFL complex (46 ha) and
the university campus (52 ha)3. Both schools educate about 20,000 students which makes 10% of the population of the agglomeration of Lausanne4.
The abovementioned decision to create a new campus outside the city, taken in 1965, concerned the
period when EPUL acted as a part of the university. Therefore, the first stage of development plans (plans
directeurs) comprised three functional areas5:
– flat areas in the west side meant for EPUL (designed by Prof. Arch. Pierre Foretay’s team),
– undulating eastern part comprising the forest and Château Dorigny meant for the university (designed
by Arch. Guido Cocchi and Arch. Frédéric Brugger’s team),
– lakeside areas (beyond the sector) meant for sports functions.
The plans of two first areas were accepted in 1968. Even though these areas form a physiographical
whole, they differ a lot as far as their relief is concerned.
The area of the polytechnic campus is almost flat at the contour line of 400 m above sea level (c. 396
m above sea level in the south). The university campus is more diverse – it includes woodlands and the little
valley of the River Sorge with Château Dorigny (the end of the 18th century). The lakeside area beneath the
campuses is more inclined (25%).
The plan for the university campus was prepared by Guido Cocchi, an architect supervising Bureau
des constructions de l’Université de Lausanne-Dorigny (BUD) and the author of the earliest buildings.
The guiding principle is the placement of individual pavilions with different typologies and architectures
as isolated objects in the natural environment. Surrounded with greenery and precisely located in the
landscape, they leave a vast glade, enclosed by a forest complex from the north, in the central part. Access
roads to individual complexes are implemented separately on the basis of external transit lanes, whereas car
parks are situated on the ground (there are some underground managerial access paths).
In the functional respect, the faculties of arts are designed in the east side, while the sciences – in
the west (on the EPFL side). The shared parts in between are located in the scenic centre of this layout /
buildings on the plan of circle segments/ with a view of the lake and the mountains.
The history of the EPFL plan is more complex. Its programme assumed much higher intensiveness
of development, whereas its area did not impose any physiographical or cultural conditions. Its situation,
opening southwards to the landscape of the lake and the mountains, was quite similar.
Since surveys prepared by Prof. Arch. P. Foretay’s team were not approved, a competition for a design
of this development was organized. Seven teams participated in this event which included a blueprint with
the first stage of implementation.
The laureates of the 1970 competition were J. Zweifel and H. Strickler (Bureau Zweifel et Strickler et
Associés, ZSA). The crucial decisions within their plan included a functional division, a three-dimensional
modular system and a functional typology of buildings (the central area, office spaces, laboratories and
halls). The basic level of pedestrian movement connecting single objects was raised overground and
covered, whereas access roads were designed at the ground level. Such principles made it possible to
implement individual objects in various architectural stylistics.
The authors adopted two intersecting axes as the main spatial principle. The north-south axis
(currently av. Piccard) opens towards the lake and acts as the vehicular traffic line. The east-west axis is the
abovementioned pedestrian passageway connecting individual buildings.
Work commenced in 1974; the first buildings were implemented in 1978.
3
4
5

Areas outside the sector are not included.
http://information.epfl.ch/en-brief March 12, 2012.
Information according to http://www3.unil.hc/wpmu/dorigny40/evolution-comparee-des-plans-directeurs-unil-epfl
and http://www3.unil.ch/wpmu/dorigny40/unite-et-diversite-des-batiments-de-lepfl/ March, 14, 2012.
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So, even though this plan went through changes, it still differed a lot from the university campus
layout – it assumed an urbanized environment referring to the modernistic idea of a machine.
The plan also provided for the location of four 12-storey towers but this proposition was rejected.
That is why the complex lacks strongly defined dominative elements, whereas its limiting outlines are
accentuated by horizontal lines.
In 1979, the development plan was revised. It was related to a change of plans within the regional
range and concerned the stages of development. A competition for a plan of extending the EPFL campus
was announced; eleven teams were selected. Individual fragments of the complex had to receive unique
architectural expression. A plan, which was expected to have a regulative dimension, had to assume
considerable flexibility and participation from various groups of architects in the implementation of
individual areas and objects.
The winners were B. Vouga, J.-P. Cahen and M.-R. Weber. Their plan assumed the formation of two
diagonal axes which would connect the entrance zone and the existing part with the newly created grounds.
Only one of them was implemented. By 1984, most objects at new La Diagonale were built in accordance
with Vouga, Cahen and Weber’s designs6.
Another revision of the plan was related to the decision to locate a station of the m1 underground
line which connected the campus with the centre of Lausanne in 1986. This new station has become
a new gateway onto the campus grounds, while a pedestrian promenade leads from the station towards Pl.
Esplanade. This part of the campus (Quartier Nord) was implemented in the years 1996–2002 according
to Arch. Arch. D. Schnebli, F. Rucha, T. Ammann and S. Menz’s designs after a competition settled in
19927.
Another stage was the extension plan Campus 2010 commenced in 2000 when Patrick Aebischer
became the President of EPFL. It assumes enlargement in several directions which is related to land reserves
as well as the character of the extended functions. Private capital (Rolex, Starling) is also involved in the
investments.
The best-known object is the Rolex Learning Center, designed by SANAA, raised in the central part
(2010).
In the northern part, beyond the m1 underground line and route de la Sorge circumference, a new
congress complex (complemented with the dormitory function) is planned. Its authors are Richter&Dahl
Rocha. This new fragment is particularly important because it has strong relations with the existing buildings
on the west side.
The buildings around la Diagonale were complemented, too. From the north, at the meeting point with
Quartier Nord, the faculty of Sciences de la Vie, designed by Arch. Arch. P. Devanthéry and I. Lamunière,
was extended. In the southwest, the Faculty of Transport (Arch. R. Lüscher) was constructed in the years
2000-2004 as a building which connects the existing objects.
The southward and westward development of the campus is of high importance as well. The innovation
quarter (Quartier de l’innovation) – a complex of loosely arranged buildings in greenery (architecture by
Richter&Dahl Rocha) – is being extended at the end of its diagonal axis.
In the south, on the grounds between the cantonal street and the lake, two complexes – Starling
Hôtel designed by J.B. Ferrari and Les Estudiantines dormitories designed by Team Jeff, meant for 330
people – were enlarged.
6

7

Département des matériaux was implemented according to E. Musy and P. Valloton’s design. Centre de recherches en
physique des plasmas (CRPP), designed by l’Atelier Cube, was built in the southern part in 1988–1996.
M. Schreier writes about three stages of building the campus: stage I – 1972–1984, stage II – 1989–1992 and 1992–
–2002, Stage III – 2007–2012; http://doc.rero.ch/Im.php?url=1000,41,4,2010051244558-JQ/Mem_SchreierM.pdf
March 23, 2012.
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The modernization and extension of the campus is in progress8. Another investment was the modernization
and enlargement of the Faculty of Mechanics hall and the old Library with the construction of the Teaching
Bridge9, designed by Dominique Parrault DPA in 2011, which makes a vertical extension of the existing pedestrian
passageway. It comprises a fragment of the oldest part of this complex – av. Piccard and rue Noyerettes.
Rue Noyerettes is going to be transformed into a green promenade between the new south façade of
the existing buildings and the Rolex Center. Av. Piccard will be transformed into a green avenue, too. The
designers are planning to change the elevation of the building on the corner of pl. Cosandey and the new
promenade, modernize the old library for administrative purposes as well as construct the Teaching Bridge
– an edifice which will rise above the existing transport layout to act as a local dominant feature and a place
for admiring distant views.
The EPFL strategic plan for the years 2012–201610 provides for further southward extension. The
Objectif Campus project, whose first phase was completed in 2010 (the implementation of the Rolex Center
and Place Cosandey), is the basis for activities which aim at connecting the northern and southern parts
of the campus. The next stage of the programme is the implementation of a series of meeting places and
exhibitions in various places. One of them will be the MetaMedia Center.
The spatial structure of UNIL University is also constantly developed and transformed.
In 2008, the university launched the Campus Plus project whose guiding principle was a broadscale action for a sustainable environment. It was about reducing negative impacts on the environment and
defining diverse activities and programmes which would really make it possible to decrease pollutions as
well as extend the natural environment in the vicinity of the campus with the necessary enlargement of the
school’s spatial infrastructure.
The most important investment within Campus Plus is the construction of Géopolis north of the
main UNIL grounds (opposite route de la Sorge). This area, which lacks an expressive urban structure, used
to have some buildings related to a farm (ferme de la Mouline) used by UNIL, a furniture factory and the
cantonal archives (after the year 1984). The first new university building is the seat of the Institute of Public
Administration Studies IDHEAP.
This area lies in a very characteristic place – at the meeting point with the motorway. It is surrounded
by a landscape complex of a wooded valley by the Sorge River. Giving it uniform character and functional
attractiveness is very important as it is situated in a key place as far as access from the city centre and the
planned development of the zone east of the motorway are concerned.
Géopolis is coming into existence in place of the furniture factory. The designers are R. Kirschke
of Itten + Brechbühl SA and M. Werren of GWJ Architectes SA. The object is meant for the faculties of
geology and the environment (GSE) as well as social and political sciences. The old buildings were not
preserved. Owing to the application of glass elements, the new architecture is transparent and up-to-date.
It also makes a significant spatial accent at the entrance onto the university grounds.
The history of the spatial growth of Ecublens campuses, written from the viewpoint of individual
stages of extending their infrastructure, must be complemented with a look through external relations and
planning documents defining their role in the entire concept of developing Lausanne and the LausanneMorges agglomeration.
8

9

10

Let us mention another important initiative which influences investments at the campus – Sustainable CAMPUS
Durable of 2007 which aimed at adjusting EPFL to the requirements of sustainable development. This programme
in progress mainly concerns ranges related to energy saving, mobility and improved quality of life.
http://www.perraultarchitecte.com/en/projects/2554-rehabilitation_extension_de_la_halle_de_mecanique_et_de_
lancienne_bibliotheque_et_pour_la_construction_du_teaching_bridge_de_lecole_polytechnique_federale_de_
lausanne.html March 14, 2012.
http://direction.epfl.ch/files/content/sites/direction/files/EPFL%20Development%20plan%202012-2016%20
310811%20fin.pdf March 30, 2012.
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We must give a brief description of the current planning system in Switzerland11. In general, it
includes three levels: federal, cantonal and communal.
At the federal level, the elementary planning objectives, principles, tools and procedures are defined.
What is more, planning decisions concerning the entire country as well as its significant functional sectors
are taken. The federation also coordinates individual cantons. Here, the legal basis is the constitution with
the spatial planning law. Sector strategies and plans are prepared.
The basic planning stratum is the cantonal level. A canton determines the purposes of its spatial policy.
Regulations concern requirements for buildings and roads. Thus, a cantonal structural plan12 is of synthetical
character but it does not present a target static vision of development – it records the process of realizing
a certain stage of development with an approved end. A structural plan is elaborated at the federal level. Plans
within a small range, comprising one region, are often based upon a structural plan for a canton.
The third level is a communal plan. It is based on the definition of developable and non-developable
areas as well as their functions (local utilitarian plan13). The question of developable areas is of paramount
importance in a country where only 30% of land can be used by the construction industry /the remaining
areas are mountains, forests and waters/. Therefore, the borders of intensive investment are based on all the
planning levels and the strict rules of investing.
Additional directions, defined in planning regulations concerning buildings (canton) and conditioning
them (commune), may be taken at the cantonal and communal level.
Under special circumstances, it is necessary to prepare local plans with a broadened range14.
The division of the country into cantons and affiliation to agglomerations is not related to spatial
continuity but to decisions taken by individual communes. This results in the complicatedness of the spatial
ranges of administrative divisions.
The described sector is located within the canton of Vaud and the agglomeration of LausanneMorges.
The decision to prepare a plan for the agglomeration (Plan Agglomération Lausanne-Morges,
PALM) was taken in 200715. It comprises five strategic plans (schema directeur), e.g. plan directeur Ouest
Lausannois with the university sector.
The agglomeration plan assumes inward development, defines four main centres, ten strategic
areas and four crucial zones for development, determines urban tasks through the quality and intensity
of development, allows for the development of diverse means of transport facilitating access to areas,
formulates the greenery system in the scale of the agglomeration and secures improved condition of the
environment on the basis of public finances.
The plan is also expected to define the strong position of this agglomeration in the scale of the entire
country and satisfy the requirements of sustainable development. One of the resulting challenges is the
harmonization of urbanization and the implementation of transport systems.
One of the assignments included in plan directeur Ouest Lausannois within the development of
the transport system is the modernization of Route Cantonale 1 which limits the university grounds from
the south. In relation to the increasingly important role of this route for local services, its enhancement
is planned: the transformation of the junctions, arrangement in relation to the neighbourhood, the
modernization of greenery and the extension of diverse forms of movement (bicycle and pedestrian paths,
interconnections).
11

12
13
14
15

After Spatial Planning in Switzerland, http://www.vlp-aspan.ch/content/home/files/spatial_planning.pdf March 30,
2012.
Richtplan in German, plan directeur in French.
Nutzungsplan in German, plan d’affectation in French.
Gestaltungsplan, Überbauungordnung, Bebauungsplan in German.
Preparations began in 2002, www.lausanne-morges.ch March 23, 2012.
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Plan directeur Ouest Lausannois16 comprises several “chantiers” – one of them concerns the
university sector: Chantier I – secteur des Hautes Ecoles – Avenue de Fédéral – Maladière.
The final report of 200717 presents the development of this area.
The plan comprises the communes of Chavannes-près-Renens, Ecublens, Lausanne and SaintSulpice. Their variously utilized areas have high cultural and natural values. However, their buildings are
dispersed and lack a uniform, synthetical vision of urbanization.
Among other issues, the report includes the following problems:
– defining the permanent elements of development,
– promoting a multitude of interrelated functions as an operational tool which generates dynamic
urbanization,
– enhancing transport systems in relation to territorial continuity,
– defining concentrated areas in order to centralize urban spaces,
– proposing public spaces which bind important functions, mobility and significant elements of the
landscape,
– defining the possibilities of developing employment and settlement,
– defining the landscape environment.
The report presents solutions in the field of landscape, urbanization and mobility as well as defines
the most crucial strategic places with their public spaces. There are five of them, including three directly
related to the school grounds.
The most important area is des Cedres situated south of the Renens railway station. The plan assumes
the urbanization of the area around the E23 motorway and av. de Tir Fédéral which is important for the
entire area. The public space here is expected to connect the existing transport junctions with the green
areas and improve an important connection towards the lake. It concerns both the modernization of av. de
Tir Fédéral and the extension of two strategic points bound with the EPFL campus: EPFL Nord and EPFL
Sud. They strengthen the north-south axis and its connections beyond the campus borders demarcated by
transport.
EPFL Nord is based upon the congress centre under construction, the existing residential complexes
and the newly built complementary functions. It is also assumed that this place will integrate av. de Tir
Fédéral with the sports grounds in the east.
EPFL Sud lies at the end of Esplanade and Cosandey squares. By means of three passageways under
route Cantonale (two have already been implemented), it integrates the areas on the south side where the
abovementioned hotel and dormitory complex stand. There is a possibility of further extension of functions
on the basis of southern and eastern areas. As a result, a connection (more than 3 km) between the Renens
station and the lakeside zone is being implemented.
Dorigny is another significant place. It neighbours on the UNIL campus, the m1 underground station
and the E23 motorway. It is also connected with the strategic Bourdonnette which is going to become
a local centre with diverse functions related to residence in the vicinity of green areas.
A morphological analysis of the presented sector of developing the EPFL campus leads to the
following conclusions:
1. The EPFL and UNIL areas should be treated as one sector of development. They are territorially defined
by roads of transit character.
16

17

http://www.ouest-lausannois.ch/modules/1S-SchemaDirecteur/Documents/Documents-Definitifs/SDOL/
SDOL_C_2004.pdf March 30, 2012.
http://www.ouest-lausannois.ch/modules/2S-Hautes-Ecoles/Documents/Rapports/Rapport%20version%20
finale/Rapport_avec_planchesA4_bassc.dcf.pdf March 30, 2012, document prepared by a team supervised by
Farra&Fazan.
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2. Both campuses have different principles and intensity of development as well as different external
conditions. The UNIL campus forms a free composition of buildings in greenery. On account of its relief
and natural areas, it makes a scenic composition with low intensiveness of development. The EPFL
campus, located on a flat area without any extensive green clusters, is a highly urbanized space with
rationally defined relations between the buildings and the infrastructure. This structure under constant
condensation realizes the logic of composing axial pedestrian and vehicular sequences complemented
with squares which open to the landscape.
3. The development of the campuses respects the original principles emphasized by all the complementation
within the sector18.
4. Some functions found their place outside the sector. For EPFEL, they include the congress centre, the
hotel and the dormitories; for UNIL – the sports centre and the area of la Mouline.
5. As far as accessibility is concerned, connections between this area and the adjoining grounds are sporadic
and mainly related to vehicular traffic and public transport stops. There are also some safe intersections
which facilitate pedestrian movement between the campuses and the abovementioned adjoining areas
functionally related to the schools.
6. On the basis of planning decisions, these relations may build a system of pedestrian and bicycle
connections generating a structure of public spaces in the scale of the entire landscape complex.
7. The roads which limit the campuses just make their borders – they are not elements servicing their
grounds locally. They act as a barrier to usability and accessibility.
8. Considering visual connections, both the topography and the kind of development have produced some
interesting interiors, sequences and their scenic compositions through conscious actions.
Literatura/References
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To cut a long story short, we can say that the UNIL campus realizes a free modernistic composition of bodies in
greenery, whereas the EPFL campus implements the modernistic idea of grand ensemble.
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Il. 1. Lozanna. Kampus Politechniki EPFL i Uniwersytetu UNIL w Ecublens (oprac. A.A. Kantarek)
Ill. 1. Lausanne. EPFL and UNIL campus in Ecublens (prepared by A.A. Kantarek)
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Il. 2. Kampus EPFL: a – wejście od strony stacji metra, b – pl. Esplanade, c – widok z pl. Esplanade na pl. Cosandey,
jezioro i góry (zdjęcia A.A. Kantarek)
Ill. 2. EPFL campus: a – entrance from the underground station, b – pl. Esplanade, c – view of pl. Cosandey, the lake
and the mountains from pl. Esplanade (photos by A.A. Kantarek)
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Il. 3. Kampus EPFL: a, b, c – segregacja i powiązania ruchów pieszego i kołowego
(zdjęcia A.A. Kantarek)
Ill. 3. EPFL campus: a, b, c – segregation and interconnection of pedestrian movement
and vehicular traffic (photos by A.A. Kantarek)
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Il. 4. Kampus EPFL: pl. Cosandey, a – widok w kierunku pl. Esplanade, b – obudowa placu od strony zachodniej,
c – widok na południe, na jezioro i góry, dwupoziomowe powiązanie z hotelem i akademikami (zdjęcia A.A. Kantarek)
Ill. 4. EPFL campus: pl. Cosandey, a – view towards pl. Esplanade, b – framework of the square from the west,
c – southward view of the lake and the mountains, bi-level connection with the hotel and the dormitories (photos by
A.A. Kantarek)
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Il. 5. Kampus EPFL: a, b, c – Rolex Center (zdjęcia A.A. Kantarek)
Ill. 5. EPFL campus: a, b, c – Rolex Center (photos by A.A. Kantarek)
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WENECJA – MIASTO DOBRE NIE TYLKO DLA DZIECI
VENICE – A CITY GOOD NOT ONLY FOR CHILDREN

Streszczenie
Wenecja, miasto-muzeum, zdominowane na pierwszy rzut oka przez turystów, nie wydaje się oferować
dobrych warunków do życia swoim stałym mieszkańcom. Tymczasem turystyka jest jedynie nakładką na
codzienne życie miasta, a jego układ, skala przestrzeni publicznych i konsekwentne decyzje funkcjonalne
uznawane są za rozwiązania modelowe, dające się łatwo adaptować do innych warunków. Kwestie uniwersalności cech środowiska mieszkaniowego Wenecji, które ułatwiają mieszkańcom kontakty międzyludzkie,
wspomagają wychowanie dzieci i wzmacniają poczucie identyfikacji ze swoim sąsiedztwem i swoim miastem, pięknie podkreślił Lewis Mumford w swym fundamentalnym dziele The City in History pisząc, iż:
„zadane nam przez Wenecję lekcje wciąż nie zostały odrobione”.
Słowa kluczowe: dobre miasto, dziecko w mieście, przyjazne przestrzenie publiczne, ludzka skala, miasto
bez samochodów, przemieszanie funkcji w mieście
Abstract
Venice, a museum city seemingly dominated by tourists, does not seem to offer good living conditions to
its permanent inhabitants. In fact, tourism is just a ‘cover-up’ for the city’s everyday life, whereas its layout,
the scale of its public spaces and consistent functional decisions are regarded as model solutions, easily
adaptable to different conditions. The questions of the universality of the features of Venetian housing
environment – which make interpersonal contacts easier, support the raising of children and strengthen
the feeling of identification with the neighbourhood and the city – were beautifully summed up by Lewis
Mumford in his fundamental work The City in History: “the homework assigned by Venice has not been
done yet”.
Keywords:
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1. Dobre miasto – definicje
Określenie dobre miasto nie u wszystkich wywołuje jednakowe skojarzenia. Dla jednych to dach
nad głową, perspektywa znalezienia pracy, przezwyciężenia widma głodu, nadzieja na dostęp do elektryczności, czystej wody, szczepień i podstawowej chociaż edukacji dla dzieci. Inni, definiując pojęcie miejskiego komfortu, wskazywać będą na pilnie strzeżone mieszkalne fortece, z których w klimatyzowanych
limuzynach, odgrodzonych ciemnymi szybami od reszty świata, przemieszczać się można wygodnie do
ekskluzywnych szkół i miejsc pracy. Wszyscy ci jednak, którzy zajmują się badaniami na temat tworzenia
przyjaznego człowiekowi środowiska życia w miastach, chętnie odnoszą się do postaw humanistycznych
w projektowaniu przestrzeni miejskich, nawołujących do odnowy „związków ulic z budynkami, budynków
z budynkami, z drzewami, z porami roku, ze zdarzeniami i z innymi ludźmi” i do budowania miast, gdzie
„dzieci bawią się i biegają wokoło, ludzie zatrzymują się, żeby porozmawiać z sąsiadami, gdzie wszyscy
czują to, iż są przed swoim domem, na swojej ulicy” [7].
Pod wpływem współczesnych przemian delikatne związki pomiędzy poszczególnymi komponentami miasta, tak dobrze widoczne i działające w miastach historycznych, zostały osłabione bądź całkowicie
zagubione. Zjawisko to bardzo obrazowo i dowcipnie opisał Edoardo Salzano, były członek Rady Miasta
i dziekan Wydziału Planowania Urbanistycznego Uniwersytetu w Wenecji. „Generalnie rzecz ujmując, dzisiejsze miasta zbudowane są z dużej ilości budynków, połączonych dużą ilością dróg, które pokryte są dużą
ilością samochodów. Stanowią nieprzerwany konglomerat betonu i asfaltu. Na tyłach budynków znaleźć
można co prawda trochę otwartej przestrzeni – często jednak jest ona przeznaczona zarówno do zabawy
dzieci jak i składowania śmieci” [6].
Opisane wyżej warunki nie służą budowaniu człowieczeństwa, które wyrażać się powinno
przede wszystkim umiejętnością współżycia i rozmawiania z innymi ludźmi. Nie sprzyjają też prawidłowemu rozwojowi dzieci, zdobywaniu przez nie bogatych doświadczeń, dokonywaniu odkryć,
tworzeniu systemów wartości w oparciu o własne obserwacje, działania i błędy. Nie pomagają też
dzieciom zaistnieć w społeczeństwie, zaprezentować umiejętności i pasji oraz zyskać szacunek i aprobatę ze strony dorosłych, zarówno bliskich, jak i obcych. Mówi się nawet, że w dzisiejszych miastach
zakwestionowana została sama idea miast, których budowę scharakteryzować można było jako wielowiekowe, entuzjastyczne wysiłki człowieka, zmierzające do ułatwiania ludziom kontaktów i wspólnego działania.
Coraz powszechniejsza świadomość niedostatków współczesnych miast (głównie zaś w zakresie socjalizacji i współdziałania) uruchomiła w ostatnich dekadach wiele dyskusji i inicjatyw1 zmierzających do
takiej poprawy standardów środowiska miejskiego, by w miastach żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej,
ale też, co jest szczególnie ważne z psychologicznego punktu widzenia, z poczuciem swej przynależności
do grupy ludzi mieszkających w pobliżu. Do udziału w międzynarodowych konferencjach, projektach czy
panelach dyskusyjnych zapraszani są architekci, przedstawiciele władz, różnego typu specjaliści i działacze społeczni, czyli osoby odpowiedzialne za wprowadzanie pozytywnych zmian w swych miastach,
niezależnie od tego, czy dziedziną ich działania jest dbałość o ludzką skalę rozwiązań architektonicznych
i przemieszanie funkcji, tworzenie stref pieszych i stref uspokojonego ruchu, organizacja targów i festiwali,
aktywizujących życie mieszkańców, czy też rozwijanie programów, uczących demokratycznej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
1

Najbardziej znane międzynarodowe fora wymiany doświadczeń w kwestii budowania dobrych miast to: Project for
Public Spaces (PPS) – amerykańska organizacja non-profit założona w 1975 roku, prowadząca działania na rzecz
rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych oraz seria konferencji, organizowanych od roku 1985 pod wspólnym hasłem „Making Cities Livable” (w maju 2012 roku odbędzie się już 49 konferencja z tej serii w Portland,
Oregon, USA).
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Szerokie interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie miejskiego komfortu wpłynęło na ustalenie fundamentalnych zasad mówiących, że dobre miasto to takie, którego przestrzenie publiczne sprzyjają rozwijaniu kompetencji społecznych i środowiskowych oraz wyrabianiu poczucia autonomii i tożsamości.
Miasto przyjazne mieszkańcom to również takie, gdzie ludzie widzą i słyszą się wzajemnie, gdzie rozbrzmiewają ludzkie rozmowy i śmiech dzieci nie zagłuszane przez ryk samochodów, a najlepszym przykładem takiego miasta jest niewątpliwie Wenecja.
2. Wenecja – „lekcje do odrobienia”
Wenecja, określana często jako zdominowane przez turystów miasto muzeów lub miasto-muzeum, kojarzona jest zazwyczaj z przypadkiem szczególnym, będącym odpowiedzią budowniczych na
jedyne w swoim rodzaju warunki lokalizacyjne. Z tego też względu wydaje się niemożliwe, by mogła
reprezentować wartości, na których łatwo by było wzorować się gdzie indziej. Tak jednak nie jest. Wenecja bowiem to nie tylko świadectwo perfekcyjnej współpracy człowieka z rytmami natury w unikatowej
scenerii przyrodniczej, ale też dowód na to, jak cechująca się konsekwencją kultura budowania, koncentrująca się na wartościach kolektywnych, przekłada się wprost na wysoką jakość i kulturę życia miejskiego. W żadnym innym mieście związki pomiędzy formą urbanistyczną a wzorcami życia społecznego
nie wydają się bardziej oczywiste i z tego względu Wenecja powinna stanowić wzór do naśladowania.
Do modelowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, łatwych tutaj do przetestowania, niewątpliwie
należą: zamknięcie miasta dla ruchu samochodowego, organizacja rytmu życia codziennego bazująca na
wyrazistych sąsiedztwach oraz utrzymywanie ludzkiej skali wnętrz urbanistycznych i hołdowanie zasadzie przemieszania funkcji. Kwestie uniwersalności tych rozwiązań podkreślał w swym ważnym dziele
The City in the History Lewis Mumford pisząc: „zadane nam przez Wenecję lekcje wciąż nie zostały
odrobione” [2].
W tym miejscu pojawić by się mogły wątpliwości, czy jest sens powielać dawne modele lub uznawać je za punkt wyjścia dla nowych rozwiązań i czy przystają one w jakimkolwiek stopniu do potrzeb
i aspiracji współczesnych społeczeństw. Okazuje się jednak, że dynamicznie rozwijająca się obecnie
technologia informacji tchnęła nowe życie w wiele miast historycznych, które nie mogąc w przeszłości
sprostać wymaganiom epoki przemysłowej i zaoferować nowoczesnych miejsc pracy, poza turystyką,
przekształciły się w muzea i straciły wiele ze swoich stałych mieszkańców. Dzisiaj, ze względu na dużą
łatwość wprowadzania infrastruktury telematycznej w zabytkową tkankę miejską, co umożliwia telepracę i prowadzenie biznesu w globalnym świecie, miasta tego typu dostają nową szansę odbudowania
dawnej świetności. Tak właśnie dzieje się z Wenecją, która jako miasto informacyjne2 przyciąga wielu
młodych mieszkańców przybywających tu, aby żyć i pracować często dla odległego klienta czy odległej
centrali, a magnesem przyciągającym do osiedlania się właśnie tutaj jest niewątpliwie łagodny klimat,
wspaniałe widoki, stymulujące środowisko intelektualne, a także niepowtarzalna architektura i ludzka
skala wnętrz miejskich. Wysoka jakość życia to jeden z podstawowych celów obecnej polityki władz
miasta, które starają się o nadanie Wenecji wizerunku miasta nowoczesnego, kojarzonego z jednej strony z rozległą bazą wiedzy specjalistycznej, znakomitymi placówkami edukacyjnymi i światowej rangi
wydarzeniami artystycznymi, z drugiej zaś z bezpiecznym i cichym stylem życia, wspomaganym przez
szeroki wachlarz usług społecznych.

2

Miasta informacyjne, według definicji światowej sławy socjologa Manuela Castellsa – autora inspirującej trylogii
The Information Age: Economy, Society and Culture, to takie miasta, które poddane są wpływom zaawansowanych
technologii i rewolucji informacyjnej – a takim wpływom poddane są obecnie wszystkie miasta.
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3. Centro Storico – sprawdzający się model miasta bez samochodów
To, czego inne miasta powinny najbardziej zazdrościć Wenecji, to fakt, że nie ma w niej samochodów, a ulice są wyłącznie dla ludzi. Mowa tu o starej części miasta – Centro Storico, gdzie można
dojechać ze stałego lądu dzięki grobli, przez którą poprowadzono linię kolejową i autostradę. Pociągi
i autobusy zatrzymują się na położonych niedaleko siebie dworcach, samochód zaś najwygodniej jest
zostawić w wielopoziomowym parkingu na Tronchetto – wyspie połączonej w 2010 roku z rejonem
dworców szybką i nowoczesną kolejką znaną jako People Mover. Od momentu przybycia do właściwej
części Wenecji ma się do wyboru spacer lub skorzystanie z transportu pasażerskiego czyli tramwajów
wodnych – vaporetti i traghetti, w sezonie zazwyczaj przepełnionych lub taksówek – lance, wybieranych przez osoby spieszące się lub te, które stać na podróżowanie w luksusowych warunkach. Dostawa
wszelkiego rodzaju towarów odbywa się również drogą wodną za pośrednictwem łódek transportowych
– mototopi, peate i burci. Ruch na kanałach, szczególnie tych największych, jak Canale Grande, Canale
della Giudecca oraz Canale di San Marco jest naprawdę duży. Z tego też względu liczba pojazdów indywidualnych – gondole, sandoli, tope i sampierotte, będących odpowiednikami prywatnych samochodów,
jest znacznie ograniczona. Niezwykle trudno jest otrzymać licencję na cumowanie łodzi wzdłuż kanałów
i jest ona bardzo droga.
Zatrzymanie całego ruchu samochodowego w jednym punkcie miasta nie nakłada na mieszkańców
żadnych większych uciążliwości. Kształt wyspy i kształt Canale Grande, przypominający odwróconą literę
„S”, sprawiają, iż promień dojścia do gęsto rozmieszczonych przystanków tramwaju wodnego z każdego
niemal punktu miasta nie przekracza 500 metrów. Wenecja to miasto krótkich dystansów, a sprzyja temu dodatkowo duża gęstość zabudowy oraz równomierne rozmieszczenie niewielkich i zintegrowanych z zabudową mieszkaniową sklepów, zastępujących całkowicie domy towarowe czy supermarkety. Także przedszkola,
szkoły, przychodnie zdrowia, domy opieki nad osobami starszymi czy nawet obiekty uniwersyteckie i szpitale
zlokalizowane są wewnątrz dzielnic mieszkaniowych. Badania prowadzone pod koniec lat 90. dwudziestego wieku wykazały, iż 63,4% podróży z domu do pracy czy szkoły mieszkańcy odbywali pieszo; 35,5%
tramwajem wodnym, a tylko 1,1 prywatnym samochodem [6]. Ze względu na zwiększający się udział, pośród
stałych mieszkańców miasta, osób młodych, angażujących się chętnie w ruchy ekologiczne i wybierających
opcję telepracy, przewiduje się że opisana tendencja nie będzie ulegać w przyszłości większym wahaniom.
4. Wartości społeczne calli i campi
Brak ruchu samochodowego i możliwość nieskrępowanego poruszania się po weneckich ulicach
i placach – calli i campi, wpływa niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa, głównie zaś osób starszych
i dzieci. Duża intensywność zabudowy oraz przemieszanie funkcji i przenikanie się domeny publicznej
i prywatnej stwarzają warunki do podtrzymywania kontaktów społecznych w sposób jak najbardziej naturalny. Otwarte partery, ze sklepem, pracownią czy restauracją, zachęcają do wejścia, szczególnie że ludzie
z sąsiedztwa znają najczęściej ich właścicieli, zadbane zaś balkony i okna wyższych kondygnacji potwierdzają obecność stałych mieszkańców, świadcząc o panującym w przestrzeniach publicznych społecznym
dozorze. Bezpośrednia bliskość miejsca pracy, mieszkania i miejsca codziennych zakupów sprawia, iż ulice
i place stają się gościnne i sprzyjają podtrzymywaniu społecznej stabilności i zarządzaniu procesami, które
podlegać powinny wspólnej trosce.
Campo Santa Margherita3 to podawany najczęściej modelowy przykład środowiska fizycznego
i społecznego, oferującego idealne warunki dla socjalizacji dzieci i młodzieży. Ponieważ plac ten znaj3

W pierwszym globalnym rankingu miejskich placów, opublikowanym przez Project for Public Spaces (PPS) w grudniu 2005 roku, weneckie Campo Santa Margherita uplasowało się na szesnastej pozycji.

95
duje się w centrum stosunkowo dużej dzielnicy mieszkaniowej, użytkowany jest przez jej mieszkańców
codziennie. Tu ludzie dokonują większości podstawowych zakupów, przechodzą przez plac idąc do pracy
czy szkoły. Starsi mieszkańcy przychodzą na plac, aby pospacerować, usiąść na ławce czy porozmawiać
z przechodzącymi sąsiadami. Można tu także spotkać bawiące się dzieci – rysujące kredą na posadzce,
śmigające na rowerkach i deskorolkach czy nawet grające w piłkę. Dzieci, dzielące przestrzeń placową
z innymi uczą się formułowania zasad jej użytkowania na drodze negocjacji – grający w piłkę uważają,
żeby nikomu nie stała się krzywda, dorośli natomiast starają się zaakceptować naturalną u dzieci potrzebę
ruchu, zdobywania doświadczeń, podejmowania wyzwań i współdziałania.
5. Wnioski
Prowadzone na przykładzie Wenecji obserwacje codziennego życia mieszkańców dobrych miast
wskazują na ogromne znaczenie socjalizacyjne ich przestrzeni publicznych. Ich inną ważną rolę podkreślają badania, wykonywane na Uniwersytecie Kalifornijskim, których wyniki podsumowane zostały w książce The Forgotten Child w następujący sposób:
„W brzydkim mieście zasady rządzące środowiskiem fizycznym – nuda, jednostajność, konfliktowe relacje
między obiektami czy niekontrolowany rozwój – mogą być rozumiane przez mieszkańców jako przyzwolenie a nawet zachęta do zachowań konfliktowych i niekontrolowanej agresji”.
I przeciwnie:
„Widoczne w pięknym mieście uznawane pryncypia projektowe takie jak harmonia, dobrze dobrane proporcje, odpowiednie relacje pomiędzy budynkami, kontynuacja przestrzeni publicznych, jedność i różnorodność – nie odnoszą się jedynie do struktur fizycznych. Są one także przyjmowane przez ludzi, a szczególnie przez dzieci, za model postaw pozytywnych” [2].
I dlatego też warto odrabiać wciąż lekcje, które od wieków zadaje nam DOBRA I PIĘKNA WENECJA.

1. A Livable City – Definitions
The term livable city does not call up identical associations in everyone. To some, it means a roof
over their heads, the perspective of finding a job, overcoming the spectre of famine, a hope for access to
electricity, clean water, vaccinations and at least elementary education for their children. Others, defining
the notion of urban comfort, will mention attentively protected residential fortresses from where one can
move comfortably to exclusive schools and workplaces in air-conditioned limousines separated from the
rest of the world by means of a darkened windshield. All those, however, who do research on the creation of
a human-friendly dwelling environment in the cities willingly refer to humanistic attitudes while designing
urban spaces which urge people to revive “relationships between streets and buildings, between buildings
and buildings, relationships with trees, with the four seasons, with events and with other people” and to
build cities where “children play and run around, people stop to talk with their neighbours, where everybody
feels that they stand in front of their home, in their own street” [7].
Under the influence of contemporary transformations, the gentle relationships between individual
components of the city, visible and active in historical towns, have been weakened or lost completely.
Edoardo Salzano, a former member of the City Council and the Dean of the Faculty of Urban Planning
at Venice University, described this phenomenon in a very vivid and witty manner: “Generally speaking,
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today’s cities consist of a multitude of buildings connected by a multitude of roads covered with a multitude
of cars. They form a continuous conglomerate of concrete and asphalt. There are some open spaces behind
the buildings but they are often meant for children and garbage alike” [6].
Such conditions do not serve to build humanity which should be expressed mostly by an ability to live
together and talk to other people. They are not conducive to the proper growth of children, either, who need
to acquire rich experiences, make discoveries, create systems of values based upon their own observations,
actions and mistakes. These conditions do not help children to become known in the society, present their
abilities and passions or win respect and approval from adults – their near and dear as well as strangers. It is
even said that the very idea of cities, whose construction can be characterized as eternal, enthusiastic efforts
aiming to make human contacts and shared actions easier, has been called into question.
In previous decades, the rising awareness of the shortcomings of contemporary cities (mainly in
the field of socialization and cooperation) activated a series of discussions and initiatives1 which aim at
improving the environmental standards and making urban life better, more comfortable and safer but also
– which is especially important from the psychological point of view – solidifying affiliation to a group of
people from the neighbourhood. Architects, representatives of the authorities, various specialists and social
activists – people responsible for the introduction of positive changes in their cities through the attention
to the human scale of architectural solutions, mixed functions, the creation of pedestrian and limited
traffic zones, the organization of trade fairs and festivals activating the residents’ lives or the development
of programmes teaching democratic responsibility for a common space – are invited to participate in
international conferences, projects or panel discussions.
A broad interdisciplinary look at the questions of urban comfort has an impact on defining the
fundamental principles which say that a livable city is one whose public spaces support the development
of social and environmental competence as well as the feeling of autonomy and identity. An inhabitantfriendly city is one where people can see and hear each other, where human conversations resound and
children’s laughter is not drowned by the roar of traffic. Undoubtedly, the best example of such a structure
is Venice.
2. Venice – ‘The Assigned Homework’
Venice, often defined as a museum city dominated by tourists, is usually treated as a special case
being the builders’ answer to its extraordinary locating conditions. For this reason, it does not seem capable
of representing values which could work anywhere else. Strangely enough, it is not true. Venice is not just
a testimony to man’s perfect collaboration with the rhythms of nature in a unique scenery but also a proof
of the way a consistent culture of construction, concentrated on collective values, transforms directly into
a high-quality urban lifestyle. In no other city, the relationships between an urban form and the patterns of
social life seem more obvious. Because of this, Venice should make a role model. Undoubtedly, exemplary
functional and spatial solutions, easy to test here, include: eliminating vehicular traffic, organizing the
rhythm of everyday life on the basis of clearly marked neighbourhoods, preserving the human scale of
urban interiors and following the principle of mixed functions. Lewis Mumford summed up the question of
the universality of these solutions in his significant work The City in the History where he wrote that “the
homework assigned by Venice has not been done yet” [2].
1

The best-known international forums for exchanging experiences in the field of building livable cities are: Project for
Public Spaces (PPS) – an American non-profit organization founded in 1975, acting for the revitalization of urban
public spaces, and a series of conferences organized since 1985 under the common slogan of “Making Cities Livable”
(the 49th edition was held in May 2012 in Portland, Oregon).
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At this point, doubts could appear if it is reasonable to copy old models or recognize them as the
starting point for new solutions and if they match contemporary societies’ needs and aspirations to any
extent. It turns out, however, that the dynamically developing technology of information has breathed
fresh life into many historical cities which, unable to meet the requirements of the industrial age in the
past or offer any modern workplaces besides tourism, have turned into museums and lost a number of
their permanent residents. These days, considering the easiness of introducing telematic infrastructure into
a historical urban tissue which facilitates teleworking and running a business in the global village, cities
of this kind receive a new chance for rebuilding their old grandness. It happens so in Venice which, being
an information city2, attracts a multitude of young people who want to live and work here, frequently for
a distant client or distant headquarters. Without a slightest doubt, the magnets which attract people to settle
down here include the mild climate, the breathtaking views, the stimulating intellectual community as well
as the unique architecture and the human scale of urban interiors. The high quality of life is one of the
elementary objectives of the current policy of the municipal authorities which try to create the image of
a modern city associated with an extensive base of specialist knowledge, excellent educational institutions
as well as artistic events of the world rank on one hand and a safe, quiet lifestyle supported with a vast array
of social services on the other hand.

3. Centro Storico – The Proven Model of a Car-free City
What other cities should envy Venice most is the fact that it has water transport instead of cars,
whereas its streets are meant for people only. It refers to the old part of the city – Centro Storico which can
be reached from the mainland across a causeway with a railway and a motorway. Trains and buses stop at
stations situated close to each other, whereas vehicles can be left in the multilevel car park on Tronchetto –
an island connected with the vicinity of the stations by means of a modern fast railway called People Mover
built in 2010. After entering the main part of Venice, one can walk or use passenger transport: water trams
– vaporetti and traghetti, which are usually overcrowded in high season, or water taxis – lance popular with
those in a hurry and wealthy people who enjoy travelling in luxurious conditions. Any kinds of merchandise
are also delivered by water with the help of transport boats – mototopi, peate and burci. Traffic on the
canals, especially the biggest ones, such as Canale Grande, Canale della Giudecca or Canale di San Marco,
is really intensive. That is why the number of individual vehicles – gondole, sandoli, tope and sampierotte
being equivalents of private cars – is strictly limited. It is very difficult to get a licence for motor boats along
the canals (its price is another serious problem).
Stopping cars at one point in the city does not cause any serious inconveniences for its dwellers.
Owing to the shape of the island and Canale Grande which resembles a reversed “S” letter, the radius of
access to the densely distributed water tram stops from most spots in the city does not exceed 500 metres.
Venice is a city of short distances which is additionally supported by the high density of development
and the even arrangement of little shops integrated with residential buildings that make department stores
or supermarkets virtually redundant. Kindergartens, schools, outpatient clinics, basic services or even
university buildings and hospitals are also located inside the residential districts. Research carried out in the
late 1990s proved that 63.4% of ‘travelling’ from home to work or school was done on foot, 35.5% by water
2

Information cities, according to a definition by the world-famous sociologist Manuel Castells – the author of the
inspiring trilogy The Information Age: Economy, Society and Culture – are cities which remain under the influence
of advanced technologies and the information revolution. Let us take the liberty to point out that every city remains
under such influence these days.
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tram and only 1.1% by private car. On account of the rising participation of young people as permanent city
dwellers who willingly engage themselves in ecological movements and choose the teleworking option, it
is predicted that the described tendency will not alter much in the future.
4. The Social Values of Calli and Campi
No doubt, the lack of vehicular traffic and the possibility of free movement along the streets and
across the squares of Venice help to raise the safety level, especially for elderly people and children. The
intensiveness of development, the mixed functions and the intermingling public and private domains offer
conditions for maintaining social contacts in the most natural manner. The nearness of a workplace, a place
of residence and a grocer’s shop makes the streets and squares hospitable and conducive to social stability
and the management of processes which should be the object of shared concern.
Campo Santa Margherita3 is one of the best examples of a physical and social environment which
offers ideal conditions for the socialization of children and adolescents. Since this square is located in
the centre of a relatively big residential district, it is used by its inhabitants every day. People do most of
the shopping here and cross the square on their way to work or school. Elderly residents stroll by, sit on
the benches or chat with their neighbours. One can also meet children – playing, chalking shapes on the
pavement, riding their bicycles and skateboards or even playing football. While sharing the space of the
square with the others, children learn to formulate the principles of using it through negotiations: football
players are careful not to hurt anyone, while adults try to accept children’s natural need to remain in motion,
acquire experiences, take up gauntlets and act together.
5. Summary
Observation of the everyday lives of the inhabitants of livable cities, exemplified by Venice,
indicate the high socializing importance of public spaces. Their another significant role is emphasized
by research done at the University of California whose results were summed up in the book The Forgotten Child like this:
“In an ugly city, the principles which govern its physical environment – boredom, monotony, conflict relations between objects or uncontrolled development – may be understood by the inhabitants as
consent or even incentive for conflict behaviours and uncontrolled aggression”.
And quite the contrary:
“Acknowledged principles of design which can be found in a beautiful city, such as harmony,
well-chosen proportions, suitable relations between buildings, continued public spaces, unity and diversity, do not refer to physical structures only. They are also treated by people as a model of positive
attitudes” [2].
Therefore, we should still do our homework assigned by LIVABLE AND BEAUTIFUL VENICE
for ages.

3

In the first global ranking of urban squares, published by the Project for Public Spaces (PPS) in December 2005,
Venice’s Campo Santa Margherita came sixteenth.
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Il. 1. Jeden z wielopoziomowych parkingów na Tronchetto; 2. People Mover – kolejka łącząca Tronchetto z właściwą
częścią Wenecji; 3. Dworzec autobusowy na Piazzale Roma; 4, 5. Różnego typu pojazdy wodne pasażerskie i dostawcze
na Canale Grande; 6. Schody i brak ramp oraz wind utrudniają często poruszanie się piesze w historycznej części
miasta (fot. A. Palej)
Ill. 1. One of the multilevel car parks on Tronchetto; 2. People Mover – railway connecting Tronchetto with the main
part of Venice; 3. Railway station at Piazzale Roma; 4, 5. Various types of water passenger and delivery vehicles on
Canale Grande; 6. Stairs and a lack of ramps and lifts often make it difficult to move on foot in the historical part of
the city (photo by A. Palej)

101

Il. 7–10. Całkowite wyeliminowanie ruchu kołowego z przestrzeni publicznych, duża intensywność zabudowy, ludzka
skala i równomierne rozmieszczenie zintegrowanych z zabudową mieszkaniową niewielkich sklepów i straganów,
sprzyjają socjalizacji i identyfikacji mieszkańców ze swoim sąsiedztwem, dzielnicą i miastem (fot. A. Palej)
Ill. 7–10. Total elimination of vehicular traffic from public spaces, the high intensiveness of development, the human
scale and the even arrangement of little shops and market stalls integrated with residential fabric – they are all conducive
to the inhabitants’ identification with their neighbourhood, district and city (photo by A. Palej)
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Il. 11–14. Wenecja jest bezpieczna dla dzieci nie tylko ze względu na brak samochodów, ale też dlatego, że dzieci
przebywają na placach i ulicach miasta razem ze znanymi z sąsiedztwa dorosłymi, negocjując z nimi zasady wspólnego
użytkowania przestrzeni (il. 11 – www.oliverlehmann.com; il. 12–14 – A. Palej)
Ill. 11–14. Venice is safe for children considering its car-free character as well as the fact that they spend time in the
squares and streets together with the adults they know well from the neighbourhood and negotiate the principles of
using spaces (Ill. 11 – www.oliverlehmann.com; Ill. 12–14 – A. Palej)
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MIASTA NAD WODĄ – DWIE WENECJE
CITIES BY THE WATER – TWO VENICES

Streszczenie
W artykule dokonano porównania Wenecji i Amsterdamu, zwanego Wenecją Północy, pod kątem ich wielowiekowych i nierozerwalnych związków z wodą. Poruszono problem wpływu uwarunkowań historycznych
i różnorodnych lokalizacji na podobne ukształtowania przestrzenne, rozwiązania funkcjonalne i efekty estetyczne. Zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa w ukształtowaniu nadbrzeży oraz rozwoju wodnych
i lądowych sposobów przemieszczania się mieszkańców, turystów i towarów. Pokazano, w jaki sposób
twórcy nowej zabudowy mieszkaniowej kontynuują lokalną tradycję kształtowania struktury, zachowują rodzime cechy formy architektonicznej, jednocześnie dokonując twórczej interpretacji tych elementów
i tworząc środowisko mieszkaniowe przyjazne dla mieszkańców XXI wieku.
Słowa kluczowe: miasto, nadbrzeże, środowisko mieszkaniowe, tradycja
Abstract
This article compares Venice and Amsterdam, called Venice of the North, from the perspective of their
centuries-old inseparable relationships with water. It indicates the problem of the impact of historical conditions and various locations on similar spatial formations, functional solutions and esthetic effects. Attention
is drawn to differences and similarities in the shape of the waterfronts as well as the development of the
manners the inhabitants, tourists and merchandise move on water and on land. It shows how the creators
of new residential buildings continue the local tradition of shaping a structure and preserve native features
of an architectonic form but also creatively interpret these elements and create the 21st-century residentfriendly housing environment.
Keywords: city, waterfront, housing environment, tradition
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Domy gasiłaś, domy porywałaś
Jak drzewa, lasy jak miasta.
Byłaś w chrzcielnicach i wannach kurtyzan.
W pocałunkach, w całunach.
Gryząc kamienie, karmiąc tęcze.
W pocie i rosie piramid, bzów.
Cokolwiek kiedykolwiek gdziekolwiek się działo, spisane jest na
wodzie babel.
W. Szymborska1

1. Wstęp
Wisława Szymborska w wierszu Woda, którego fragment zacytowano na wstępie, wymienia jej
różnorodne postaci, nadaje rzeczywistą, ale też niemal mistyczną postać. Ta sama woda jest nierozerwalnie
związana z egzystencją człowieka. Nie tylko niezbędna dla ugaszenia pragnienia, ale w rzeczywistości niezbędna do wypełnienia człowieka, stanowiąc ok. 80% masy większości komórek jego organizmu. Trudno
sobie wyobrazić sytuację z życia, w której nie byłaby potrzebna. Stąd towarzyszyła ona człowiekowi od
zarania jego dziejów – jako szlak handlowy, producent energii, niezbędny czynnik w gospodarce i rolnictwie, ale też nieodłączny składnik kompozycji miejskich, ogrodowych, parkowych. Jako woda szumiąca,
stojąca, płynąca leniwie lub wartko.
Przywołane w tytule artykułu dwie Wenecje to oczywiście Wenecja właściwa i Amsterdam, nazywany Wenecją Północy, które stały się symbolami związków człowieka z wodą. Nieco inna jest geneza
tych związków, można jednak powiedzieć, że w obu przypadkach właściwe jest powiedzenie, ukute przez
Holendrów, a mówiące, iż Bóg stworzył świat, a Holendrzy Holandię. Mieszkańcy tych miast związani są
z wodą od początku powstania osadnictwa na terenach ujścia rzeki Amstel i na wysepkach laguny północnego Adriatyku.
Mówiąc o genezie związków mieszkańców Wenecji z wodą, trzeba przypomnieć kilka faktów z historii rozwoju tego obszaru. Intensywne osadnictwo na wyspach Adriatyku było wynikiem najazdów Wizygotów, Hunów i Ostrogotów w wiekach V i VI na tereny miast regionu Veneto. Mieszkańcy, uciekając
przed najeźdźcami, chronili się na trudno dostępnych wyspach laguny górnego Adriatyku, zamieszkałych
przez nieliczną ludność zajmującą się eksportem soli i rybołówstwem. Za datę pierwszego osiedlenia się na
wyspie Rialto uznaje się rok 451. Koniec VI wieku przyniósł kolejną falę uchodźców na wysepki Grado,
Eraclei, Torcello, Jesolo, Lido i Rialto. Jak opisywał to w VI wieku Cassiodorus, doradca króla Teodoryka
Wielkiego, miejscowa ludność budowała swoje domy jak gniazda ptasie, częściowo na wodzie, częścio na
lądzie, a przed domami stały łodzie uwiązane jak konie2.
Między VI i VII wiekiem uformowała się federacja wysp laguny z ośrodkiem politycznym i wojskowym w Eraclei, handlowym w Torcello i religijnym w Grado. W połowie VIII wieku powstała republika,
która rozwijała aktywnie handel morski i opierała się skutecznie zakusom Karola Wielkiego, przenosząc
władze laguny na wysoki brzeg wyspy Rialto. W 811 r. ostatecznie doża i władze osiadły na tej wyspie i ten
rok jest uznany za początek Civitas Venetiarum, zwanej później Wenecją. Położenie Wenecji centralnie
w stosunku do pozostałych wysp sprzyjało jej rozwojowi. Wzdłuż kanałów powstawały pałace, a miasto
rozwijało handel, prowadząc też częste wojny o panowanie nad wodami.
Lokalizacja na drobnych wysepkach w sposób naturalny wymuszała komunikację wodną, zabudowę
dochodzącą bezpośrednio do wody i budowę nowych kanałów, które stworzyły czytelny system dróg, z naj1
2

W. Szymborska, Woda, [w:] Milczenie roślin, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
The Splendour of Venice, STORTI EDICIONI SRL, Venezia 2011.
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bardziej znanym Canale Grande, będącym kręgosłupem miasta. Zyski płynące z rozwijającego się handlu
wzbogacały mieszkańców budujących marmurowe pałace i samo miasto, które w wieku XIII przeżywało
rozkwit. W tym też okresie Wenecja liczyła ok. 20 tys. dokerów, 10 tys. robotników zatrudnionych w Arsenale
przy budowie statków i odlewaniu dział oraz ok. 20 tys. drobnych kupców, którzy nabywali przywieziony
towar i sprzedawali w całej Europie3. W XIV wieku do Republiki Weneckiej przyłączono lądowe Mestre,
a rozwój części lądowej przyśpieszył gwałtownie po I wojnie światowej, kiedy zdecydowano o powstaniu
dużego obszaru przemysłowego – Marghera. Mestre i Marghera są do dzisiaj handlowymi i przemysłowymi
obszarami, a także miejscem zamieszkania ponad 200 tysięcy mieszkańców pracujących na wyspach.
W Wenecji woda była sprzymierzeńcem człowieka, pełniąc funkcję obronną. W przypadku osadnictwa przy ujściu rzeki Amstel decydujące znaczenie miała bliskość rzeki, również stanowiącej ochronę,
ale też warunkującej rozwój życia i umożliwiającej wyjście w morze dostarczającego pożywienia. Początki
miasta Amsterdam sięgają XIII wieku, czyli okresu, w którym Wenecja była już znanym, przeżywajacym
rozkwit miastem handlowym. Nazwa Amsterdamu początkowo pisana była jako Amsteldam, co po prostu znaczyło tama na Amstel. W 1225 roku na zachodnim brzegu (Nieuwendijk) wybudowano pierwsze
drewniane domy, a kilkadziesiąt lat później powstały zabudowania po wschodniej stronie (Warmoesstraat).
Między brzegami wybudowano śluzę – Dam, tworząc zatokę. Ze względu na częste zalewanie terenu ludność nie zajmowała się uprawami, a rozwinęła rybołówstwo i żeglugę. Niekorzystne warunki geologiczne
i podmokły teren wymuszały budowę domów na palach wpuszczanych w grunt za pomocą kołowrotów.
Paul Zumthor, autor książki Życie codzienne w Holandii, przytoczył związany z tym faktem wierszyk, jaki
powtarzali mieszkańcy:
Amsterdam, to wielkie miasto,
Na samych tyczkach stawiają,
Lecz gdy gród zostanie w błocie,
Kogo grzywną pokarają?4
W 1300 roku Amsterdam liczył około 1000 mieszkańców, a w 1400 już 3000. Ważnym z punktu
widzenia rozwoju przestrzennego miasta był fakt budowy w XV wieku trzech kanałów: Singel, Kloveniersburgwal i Geldersekade. Umożliwiły one dotarcie statków do dużej liczby nowych domów oraz składów
kupieckich i dalszy rozwój miasta. Liczba ludności wzrosła gwałtownie w XVII wieku do 210 tysięcy.
Poszerzono granice miasta, burząc mury obronne. Amsterdam zajął osuszone, obrzeżne tereny po założeniu, w latach 1612–1663, charakterystycznych dla miasta kolejnych trzech kanałów: Herengracht, Keizersgracht i Prinsengracht, przy których powstawały wspaniałe domy bogatych mieszczan. Duża jakościowa
zmiana w pozycji miasta nastąpiła w XIX wieku po wybudowaniu Kanału Morza Północnego, który dawał
bezpośrednie połączenie z Morzem Północnym, a koniec wieku XX przyniósł dalszy rozwój w duchu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej i odzyskiwania zdegradowanych obszarów dla nowych dzielnic, co
pozwoliło na zwiększenie liczby mieszkańców do ponad 700 0005.
2. Komunikacja
Współczesną właściwą Wenecję tworzy sześć dzielnic, San Marco, Castello, Cannaregio, San Polo,
Santa Croce i Dorsoduro, ale nieodłączną częścią laguny są wyspy: Giudecca, Lido, Murano, Burano i Torcello. Komunikacja w Wenecji pozbawionej ruchu kołowego opiera się na ruchu pieszym i wodnym. Kanały tworzą sieć ulic wodnych – swoisty labirynt, stąd istotną rolę odgrywa Canale Grande jako stały punkt
3
4
5
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odniesienia. Uzupełniający system ciągów pieszych w postaci malowniczej pajęczyny, z tajemniczymi
uliczkami i zaułkami, jest atrakcyjny dla rzesz turystów, znacznie jednak mniej komfortowy dla stałych
mieszkańców.
Amsterdam pomimo znacznie większej skali ma czytelny układ w postaci regularnego systemu
kanałów, chociaż ich mnogość i powtarzalność nieco utrudniają orientację. Jak podają źródła, Amsterdam
ma więcej kanałów niż Wenecja, chociaż ten fakt nie powinien dziwić, jeśli porówna się wielkości tych
dwóch miast. W sumie miasto ma ponad 160 kanałów, które dzieląc je na ok. 90 naturalnych i sztucznych
wysp, w pełni uzasadniają nadanie Amsterdamowi nazwy – Wenecja Północy. Obecnie kanały Amsterdamu
są atrakcją turystyczną ale też wciąż służą lokalnej komunikacji. W większości wypadków towarzyszą im
jednak jezdnie i chodniki. Ciekawy jest fakt, iż wspominany już rozrost miasta w XVII wieku stwarzał na
tyle duże problemy komunikacyjne w wąskich ulicach, że w nabardziej newralgicznych rejonach wprowadzono jednokierunkowy ruch pojazdów, który dominuje do dziś, a w 1634 całkowicie zakazano poruszania
się pojazdów prywatnych w obrębie murów miejskich.
Dla obu miast charakterystyczne są liczne mosty, mostki i kładki, niezbędne do poruszania się
w miastach kanałów wodnych. W Amsterdamie większych i mniejszych przepraw jest około tysiąca. Zarówno w Wenecji, jak i w Amstedramie charakterytyczne są mostki o wypukłym przekroju. Ułatwiały
i ułatwiają łodziom przepływanie pod nimi, ale utrudniały podjazd w górę i zjazd w dół wozom konnym.
Stąd swego czasu w Amsterdamie pojawił się nowy pojazd, który miał płozy takie jak u sań, ułatwiające
ześlizgiwanie się, a jego przejazdom przez most towarzył specjalny rytuał. „Woźnica biegł żwawo z prawej
strony «sań» trzymajac lejce i bat w lewej ręce, prawą zaś utrzymując w równowadze ładunek. Jednocześnie powoził końmi, rzucał w odpowiedniej chwili na drogę nasyconą tłuszczem szmatę albo wiązki
słomy, zanurzał w kanale uwiązaną na linie i podziurawioną jak sito beczułkę, aby następnie skropić przed
sobą ulicę”6. Pojazdy były niebezpieczne dla pieszych. Woźnica nie mógł się zatrzymać, bo konie miałyby
trudności z ponownym ruszeniem ciężkiego pojazdu. Bezpieczeństwo pogarszał brak latarni na wozach.
Z czasem w wielu miejscach w Amsterdamie pojawiły się mosty zwodzone na kanałach, którymi pływały
większe jednostki.
Również dzisiaj mosty o dużym nachyleniu, na które często trzeba wejść po schodach, szczególnie
w Wenecji, są barierą trudną do przebycia dla osoby starszej, niepełnosprawnej lub z dzieckiem w wózku.
Nie jest to miasto przyjazne stałym mieszkańcom, stąd ich liczba maleje i obecnie historyczną Wenecję na
wyspie zamieszkuje ok. 60 tysięcy osób.
Jednym z najważniejszych elementów przestrzennych i funkcjonalnych w miastach położonych
nad wodą jest sposób urządzenia i zagospodarowania nadbrzeża. W Wenecji na przeważającym obszarze
zabudowa wyrasta z wody lub wchodzi do wody, a drogą komunikacyjną są kanały oraz dodatkowe ciągi
piesze wchodzące w głąb zabudowy. Zazwyczaj jedynie nadbrzeża sąsiadujące bezpośrednio z morzem
mają ciąg pieszy wzdłuż brzegu. Podobny system widzimy zarówno w Wenecji właściwej, jak i na znanych z lokalnego rzemiosła wyspach Murano i Burano. Murano – miasto szkła, tradycyjnego wyrobu
lokalnych hut, tworzących szklane cuda, ma jednak więcej kanałów, wzdłuż których prowadzą chodniki,
a zabudowa jest cofnięta od wody. Podobnie jest w Burano, bajecznie kolorowym miasteczku koronczarek, w których wejścia do sklepików oferujących wyroby lokalnego rzemiosła prowadzą z pieszych
nadbrzeży.
Ten sposób zagospodarowania sąsiedztwa kanałów jest bliski amstedramskiemu, chociaż inna jest
skala zarówno zabudowy, jak i przestrzeni ulic i chodników czy wreszcie kanałów. W Amsterdamie, który
rozwijał się jednak na stałym, chociaż podmokłym lądzie, odległość zabudowy od kanału wyznaczał zasięg dźwigów towarowych, które służyły do rozładowywania statków handlowych. Podstawowy dostęp do
mieszkań, obiektów usługowych i innych odbywa się za pomocą sieci ulic, chodników, ciągów pieszojezd6
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nych i ścieżek rowerowych. Do wszystkich części miasta można dotrzeć korzystając z transportu publicznego, obsługiwanego przez linie autobusowe, tramwajowe i metro, a także przez autobusy wodne, które
jednak są popularne głównie wśród turystów. Tramwaje jeżdżą w Amsterdamie od 1900 roku, autobusy od
1925 roku, a od 1977 roku kursuje metro, którego nowa linia Noord/Zuidlijn, przebiegająca z północy na
południe, ma być ukończona do 2013 roku. Amsterdam jest jednak znany przede wszystkim z ogromnej
liczby rowerów i znakomitej infrastruktury rowerowej. Około 30% całego ruchu w centrum miasta odbywa się na rowerach. Jest ich w Amsterdamie około 600 tysięcy. Większość ulic ma wyznaczoną drogę
rowerową, w mieście jest także wiele parkingów dla rowerów. Rocznie około 80 000 jednośladów zostaje
skradzionych, a 25 tysięcy wpada do amsterdamskich kanałów7.
Wenecja z natury rzeczy opiera swój transport nadal na drodze wodnej, a wszelkiego rodzaju łodzie,
statki, regularne linie vaporetto czy wreszcie gondole są środkiem trasportu codziennego, dostawczego,
pozostając również nadal główną atrakcją turystyczną. Sieć linii jest rozbudowana, łódki pływają z dużą
częstotliwością, jednak w godzinach szczytu, np. w czasie wyjazdów do pracy lub powrotów, liczba pasażerów gwałtownie rośnie, co jest wyraźną niedogodnością dla stałych mieszkańców. Wśród turystów szczególną sławą i powodzeniem cieszą się gondole. Tradycyjna gondola ma 11 metrów długości i szerokość
1,4 metra, waży około 600 kilogramów. Jej kształt nie jest symetryczny. Lewy bok jest o 24 cm dłuższy od
prawego, dzięki czemu łódź ma naturalną tendencję do skręcania w jedną stronę, co ułatwia manewrowanie i umożliwia pływanie jednemu wioślarzowi. W jej ozdobach odbija się historia miasta w postaci sześciu ząbków na dziobie symbolizujących 6 historycznych dzielnic i jednego na rufie, który jest symbolem
Giudecci, położonej na odrębnej wyspie8.
3. Zabudowa
Handlowy charakter obu miast, a także wymienionych wcześniej wysepek laguny był powodem
skierowania zabudowy w stronę kanałów i otwartego morza. Fronty domów, kamienic i pałaców były przystosowane do odbioru towarów, ale też stanowiły wizytówkę właścicieli. Charakterystyczna jest różnica
w szerokości frontów budujących pierzeje od strony wody w obu omawianych miastach. Zachowaną strukturę Wenecji od strony wody tworzą pałace i domy o raczej szerokich, okazałych frontach. Znane i piękne
pałace, takie jak Rezzonico, Foscari, Grimani, Barbi czy Bernardo i wiele innych, tworzą niepowtarzalne
pierzeje przy Canale Grande. Jednocześnie w Wenecji widzimy znacznie większą rozmaitość uformowań
linii zabudowy. Uroda tego miasta polega na nieustannej zmienności widoków, wrażeń, efektów świetlnych, kolorystycznych, grze światła i cienia.
Układ urbanistyczny Amsterdamu regulowany był przez bardzo małą szerokość działki od strony
kanału. Wynikała ona z konieczności zapewnienia dogodnego dostępu dla jak największej liczby domów
do statków handlowych cumujących przy nadbrzeżu. Domy miały więc front o długości przeciętnie od
6,5 do 8 metrów. Jednocześnie miały głębokość nawet do 60 metrów, na których był dom i ogród9. Układ
przestrzenny Amsterdamu cechuje regularność, powtarzalność, co przy tak dużym mieście można uznać za
zaletę, chociaż podobieństwo wnętrz urbanistycznych bywa nużące.
Poszukując różnorodnych form zabudowy mieszkaniowej towarzyszącej wodzie, bez trudu znajdujemy przykłady przede wszystkim historycznych, ale i nowych obiektów. Charakterystyczną cechą
współczesnej architektury mieszkaniowej obu miast jest kontynuowanie tradycji, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej. Nowa zabudowa zajmuje duże obszary w Amsterdamie, ze względu na
7
8
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jego otwarty charakter od strony lądu i ogromne możliwości wykorzystania zdegradowanych obszarów od
strony wody – poprzemysłowych, portowych, składowych. Amsterdam w tym względzie może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami. Możliwości rozwojowe, odzyskiwanie i tworzenie wysp pozwala na
twórcze rozwinięcie sztuki kształtowania współczesnej architektury mieszkaniowej, której wartością jest
harmonia tradycji i nowoczesności. Należą do tej grupy między innymi zespoły mieszkaniowe na Javie,
Borneo i Sporenburgu. Nowe przykłady kontynuują przede wszystkim tradycyjny wąski trakt od strony
wody – tam gdzie elewacje wchodzą do wody, umożliwiając bezpośrednie podpłynięcie łódką, najczęściej
dla celów rekreacyjnych, od drugiej strony zapewniony jest podjazd i dojście. Współczesne materiały elewacyjne, prostota podziałów, ale też wielobarwność i różnorodność są cechami tych realizacji. Amsterdam
ma również przykłady bardziej kwartałowego kształtowania nowej zabudowy nad wodą, z bulwarem od
strony nadbrzeża i z przestrzenią społeczną wewnątrz kwartału.
Wenecja jest układem zamkniętym, atrakcją turystyczną światowej skali, stąd jej problemy wiążące się z odpływem ludności stałej do miejsc, które stwarzają lepsze warunki do codziennego życia.
8 milionów turystów odwiedzających Wenecję każdego roku przy ok. 60 tysiącach stałych mieszkańców w Wenecji głównej to proporcja, która niesie konkretne niedogodności. Samo miasto i okoliczne
wysepki dostarczają jednak przykładów, chociaż niezbyt licznych ze względu na ograniczony obszar,
współczesnej, bardzo atrakcyjnej zabudowy mieszkaniowej, która nie tracąc lokalnego charakteru i kontaktu z wodą stwarza warunki oczekiwane przez mieszkańców współczesnych miast. Wyspa Giudecca,
będąca do niedawna siedzibą małych warsztatów szkutniczych przekształca się w wygodną dzielnicę do
mieszkania, z interesującymi rozwiązaniami przestrzennymi i współczesną architekturą. Jednym z ciekawych przykładów nowych propozycji jest realizacja biura architektonicznego Cino Zucchi Architects.
Nowe budynki mieszkaniowe stoją przy zbiegu dwóch kanałów, a znakiem w przestrzeni jest zachowany
ceglany komin, będący świadkiem przemysłowej tradycji tego miejsca. Bardzo prosta, współczesna kubiczna bryła, dzięki bezpretensjonalności, użytym materiałom i oszczędności kolorystycznej nawiązuje
do historycznego sąsiedztwa. Kontynuuje pierzeję, dając zarówno mieszkańcom, jak i ludziom na zewnątrz interesujące wglądy i perspektywy. Realizacja jest z pewnością przykładem dobrej kontynuacji,
uwzględniającej kontekst historyczny, zachowującej ciągłość struktury, powściągliwość w użyciu materiału i detalu, przy wyraźnym wskazaniu na czas powstania budowli. Jest to jeden z elementów większego projektu przekształcania wyspy i realizacji nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej oraz miasteczka
akademickiego dla 30 tysięcy studentów. Współczesne realizacje dostarczają miastu nie tylko dobrej
architektury, ale też nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych i społecznych sprawiając, że podnosi
się jakość życia, sprzyjając mieszkaniu w tym mieście.
Mieszkanie w bezpośrednim kontakcie z wodą nie jest domeną wyłącznie Wenecji i Amsterdamu,
chociaż są one tej koegzystencji symbolami. W Holandii symbioza z wodą jest cechą większości historycznych i nowych zespołów mieszkaniowych, zarówno tych zlokalizowanych w mocno zainwestowanych
strefach Rotterdamu, Hagi czy Almere, jak i w obszarach podmiejskich czy wiejskich. Powstało w nich
wiele osiedli proekologicznych, w których zbieranie wody deszczowej, zatrzymywanie wody w środowisku i jej eksponowanie są elementami projektowania zrównoważonego. Z pewnością woda jest tym
elementem, który obok zieleni, coraz mocniej zaznacza swoją obecność w środowisku zrównoważonym,
zdrowym i przyjaznym mieszkańcowi.
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You have saved houses from fire, you have carried off houses
as you did trees, forests as cities.
You’ve been in christening fonts and courtesan’s baths.
In kisses and coffins.
Gnawing stone, nourishing rainbows,
in the sweat and the dew of the pyramids, the lilacs.
Whatever, whenever, wherever has happened
Is written down on the waters of Babel.
W. Szymborska1

1. Introduction
In her poem entitled water, whose fragment is quoted as the introduction to this paper, Wislawa
Szymborska enumerates its diverse forms and gives it a real yet almost mystical shape. The same water
is bound with man’s existence. It is not only necessary for quenching thirst but also for filling a man
whose body consists of water in more than 90%. It is difficult to imagine a situation in human life where
it would be unneeded. Water has been accompanying man since the dawn of times – as a trade route,
an energy producer, a necessary factor of economy and agriculture, last but not least as an inseparable
component of urban, garden and park compositions: murmuring, standing still, flowing unhurriedly or
swiftly.
Obviously, “two Venices” in the title of this article are Venice proper and Amsterdam called Venice of
the North which have become symbols of relationships between man and water. Even though their origins
differ, we can say that they both fit in the following Dutch saying: God created the world, while the Dutch
created the Netherlands. The inhabitants of these cities have been related to water since the beginning of
settlement at the Amstel River estuary and on the islands of the north Adriatic lagoon.
Talking about the origins of the relationships between Venice dwellers and water, we must evoke
several facts from the history of the growth of this area. Intensive settlement on the Adriatic islands resulted
from the Visigoths, Huns and Ostrogoths’ invasions of the Veneto region in the 5th and 6th centuries. Escaping
from the invaders, the town dwellers took cover on the barely accessible islands in the upper Adriatic lagoon
inhabited by small populations which exported salt and caught fish. The year 451 is acknowledged as the date
of the first settlement on the isle of Rialto. The end of the sixth century brought another wave of immigrants
onto the little isles of Grado, Eraclei, Torcello, Jesolo, Lido and Rialto. According to Cassiodorus, an
adviser of King Theodoric the Great, the local population built its houses similarly to birds’ nests – partly
on the water, partly on the land, whereas boats were tied up like horses in front of them2.
Between the 6th and 7th centuries, a federation of lagoon islands was formed with its political
and military centre in Eraclei, commercial centre in Torcello and religious centre in Grado. In the
mid-8th century, a republic, which actively developed maritime trade and effectively opposed Charlemagne’s
designs by shifting the lagoon authorities onto the high shore of the isle of Rialto, came into being. In 811,
the doge and the authorities eventually settled down on this island – that year is regarded as the wake of
Civitas Venetiarum renamed Venice. Its central position in relation to the remaining islands was conducive
to its growth. Palaces were raised along the canals, while the town developed its trade and waged frequent
wars for control over its waters.
Location on the islets naturally imposed water transport, direct contact between the buildings
and the water as well as the construction of new canals which formed a legible road system with the
1
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best-known Canale Grande acting as the backbone of the town. Profits from the developing commerce
enriched its inhabitants who would built palaces of marble and the town itself which was in its prime in the
13th century. In that period, Venice had about 20,000 longshoremen, 10,000 workers employed at the Arsenal
to build ship and cast cannons as well as around 20,000 small merchants who purchased the delivered goods
and then sold them all over Europe3. In the 14th century, Mestre was attached to the Republic of Venice,
whereas the development of the mainland part accelerated intensely after World War I when the decision to
create a vast industrial area – Marghera – was taken. These days, Mestre and Marghera are commercial and
industrial areas with places of residence for 200,000 people who work on the islands.
In Venice, water is man’s ally which fulfills the protective function. In the case of settlement at
the Amstel River estuary, the decisive element was the nearness of the river which protected this area but
also conditioned the development of life and made it possible to put out to the sea that delivered food.
The beginnings of the town of Amsterdam date back to the 13th century when Venice had already been
a well-known commercial town in its prime. The original name of Amsterdam was Amsteldam which
simply meant a dam on the Amstel. In 1225, the first wooden houses were constructed on the west bank
(Nieuwendijk); several decades later, some buildings sprang up on the east side (Warmoesstraat). The Dam
– the lock was built between the banks to form a harbour. Considering frequent flooding, the locals chose
fishery and navigation instead of agriculture. The unfavourable geological conditions and the marshy land
imposed the construction of houses on posts hidden in the ground by means of a winch. Paul Zumthor, the
author of the book Everyday Life in the Netherlands, quoted a popular verse:
Amsterdam, this big city,
Is being raised on poles alone,
Who will they fine, though,
When it ends up in mud?...4.
In 1300, Amsterdam had c. 1,000 inhabitants, whereas in 1400 – as many as 3,000. The construction
of three canals – Singel, Kloveniersburgwal and Geldersekade – in the 15th century was an important fact
from the viewpoint of the spatial development of the town. These canals enabled ships to reach a big
number of houses and merchants’ storehouses as well as facilitated further development of the town. Its
population grew violently to 210,000 in the 17th century. Its borders were extended, while its remnants were
demolished. Amsterdam occupied the drained outskirts after the construction of three more characteristic
canals – Herengracht, Keizergracht and Prinsengracht – in the years 1612–1663. Rich dwellers’ grand
houses rose along them. A considerable qualitative change in the position of the town happened in the
19th century after the construction of the North Sea Canal which gave a direct connection with this sea. The
end of the 20th century brought further development in the spirit of increasing the quality of urban space and
regaining degraded areas for new districts5.
2. Transport
Contemporary Venice consists of six districts: San Marco, Castello, Cannaregio, San Polo, Santa
Croce and Dorsoduro, whereas the isles of Giudecca, Lido, Murano, Burano and Torcello make an inseparable
part of the lagoon. Transport in Venice, which does not have any vehicular traffic, is based upon pedestrian
and water movement. The canals form a network of water streets – a virtual labyrinth, therefore Canale
Grande plays the important role of a permanent reference point. A complementary system of pedestrian
3
4
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sequences in the shape of a picturesque web with mysterious alleys and backstreets is attractive to the
crowds of tourists yet less comfortable for the permanent residents.
In spite of a much bigger scale, Amsterdam has a legible layout in the form of a regular system
of canals even though their multitude and repeatability make orientation rather difficult. As the sources
say, Amsterdam has more canals than Venice but this fact will not be surprising if we compare their sizes.
Amsterdam has more than 160 canals which divide it into about ninety natural and artificial islands and
fully justify its name – Venice of the North. At present, its canals make a tourist attraction but also serve
local transport. In most cases, lanes and pavements accompany them. Interestingly, urban growth in the
17th century caused so many transport problems in the narrow streets that one-way traffic, which still
dominates here, was introduced in the most troublesome zones. The movement of private conveyances
within the town walls was banned in 1634.
Numerous bridges and footbridges, necessary for moving over the canals, are characteristic of both
cities. Amsterdam has about one thousand variously sized crossing facilities. Both Venice and Amsterdam
have characteristic little bridges with a salient section. They have always enabled boats to move under them
but made upward and downward movement difficult for horse-drawn carriages. That is why a brand new
conveyance once appeared in Amsterdam – it had helpful runners, whereas its movement included a special
ritual. “The coachman was running fast on the right side of this ‘sleigh’, holding the reins and the whip
in his left hand, while his right hand kept the cargo in balance. At the same time, he led the horses, threw
a grease-soaked rag or a bundle of straw onto the road at an appropriate moment, immersed a small barrel
– leaky like a sieve – on a line in the canal to sprinkle the street in front of him”6. Such means of transport
were dangerous to passers-by. The coachman could not stop because his horses would have to set the heavy
conveyance back in motion. After a time, drawbridges meant for bigger vessels were built on the canals in
Amsterdam.
These days, bridges with a considerable inclination and often with stairs, especially in Venice, still
make a barrier for elderly and disabled people as well as mothers with pushchairs. It is not a residentfriendly city, therefore its population gradually decreases. Currently, historical Venice on the island has
around 60,000 people.
One of the most important spatial and functional elements in cities located by water is the
manner of developing and managing the waterfront. In Venice, most buildings grow from the water
or enter the water, while the canals and additional pedestrian sequences among the buildings act as
a transport road. Waterfronts neighbouring on the sea usually have a pedestrian sequence along its
shore. We can see a similar system in Venice proper as well as on the isles of Murano and Burano
famous for their local craftsmanship. However, Murano – the city of glass, the traditional product of
local steel plants making glass marvels – has more canals lined with pavements, whereas the buildings
are located backwards. The same relates to Burano – a colourful, fairytale small town where lace
makers offer the products of local handicraft. Potential customers enter their little shops right from the
pedestrian waterfronts.
This manner of developing the vicinity of canals resembles Amsterdam although the scale of the
buildings, the street space and the pavements is different. In Amsterdam, which developed on the marshy
mainland, the distance between buildings and a canal was determined by the range of cranes which served
to unload ships of burden. Basic access to the flats, service objects etc. is facilitated by a network of
streets, pavements, pedestrian and vehicular sequences as well as bicycle paths. Each part of the city can
be reached by public transport which includes buses, trams, the underground and water buses which are
popular with tourists mostly. Trams have been running across Amsterdam since 1900, buses – since 1925,
the underground – since 1977. Its new north-south line Noord/Zuidlijn is to be finished by 2013. First and
6
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foremost, Amsterdam is famous for its multitude of bicycles and excellent cycling infrastructure. About
30% of entire traffic in the city centre is by bike. Amsterdam can boast around 600,000 bicycles. Most
streets have bicycle paths; there are many bike parks, too. Approximately 80,000 bikes are stolen yearly,
whereas 25,000 one-track vehicles end their lives in the depths of the canals7.
In the nature of things, Venice bases its transport upon the water. All kinds of boats, ships, regular
vaporetto lines or gondolas are the means of everyday passenger and delivery transport remaining the
main tourist attraction as well. The transport network is extensive, boats ply frequently but at rush hours
the number of passengers rises dramatically which is very inconvenient. Tourists love gondolas: a traditional gondola is 11 metres long, 1.4 metre wide and weighs around 600 kg. Its shape is unsymmetrical
– the left side is 24 cm longer than the right side which makes the boat turn to one side. As a result, it is
easier to be maneuvered by one oarsman. Its ornaments reflect the history of the city: six prongs on the
bow symbolize six historical districts, whereas one on the stern acts as a symbol of Giudecci located on
a separate island8.
3. The Buildings
On account of the commercial character of both cities as well as the abovementioned lagoon islets,
their buildings are directed towards the canals and the open sea. House, tenement and palace fronts,
adjusted to merchandise receipt, acted as their owners’ showcases, too. The variable width of the waterside
frontages is a characteristic feature of both cities. The preserved structure of Venice by the water is formed
by palaces and houses with wide, magnificent fronts. Such well-known and beautiful edifices as Rezzonico,
Foscari, Grimani, Barbi or Bernardo create the unique frontages along Canale Grande. We can also admire
the diversity of development lines. The beauty of Venice resides in the constant changeability of views,
impressions, colours, lights and shades.
The urban layout of Amsterdam was regulated by the limited width of plots by the canal. It resulted
from the necessity of guaranteeing comfortable access to docked traders. Thus, house front areas were 6.5–8
metres long and even 60 metres deep, including a garden9. The spatial layout of Amsterdam is characterized
by regularity and repeatability which can be regarded as an advantage in such a big city even though the
similarity of urban interiors can be boring.
Searching for various forms of residential buildings by the water, we will easily find examples of
historical and new objects. A characteristic feature of contemporary housing architecture in both cities is
continued tradition in the urban and architectural scale. New buildings occupy vast areas in Amsterdam on
account of its open character on the mainland and the big potential of using some degraded postindustrial,
port and storage areas by the water. In this respect, Amsterdam can boast exceptional achievements. Its
developmental opportunities, the regain and creation of islands facilitate the creative perfection of the art of
shaping contemporary housing architecture whose highest value is harmony between tradition and modernity.
Among other structures, this group includes the residential complexes of Java, Borneo and Sporenburg. First
of all, new examples continue the traditional waterside narrow track. Access roads and paths can be found on
the other side where the elevations enter the water facilitating direct approach for boats, usually for recreational
purposes. Contemporary elevation materials, the simplicity of divisions as well as colourfulness and diversity
are the features of these implementations. Amsterdam also has some examples of more quarter-like formation
of new buildings with a boulevard on the waterfront and a social space inside a block.
7
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Venice is a closed layout, a tourist attraction in the global scale, hence its problems related to the
inhabitants’ emigration to places which offer better living conditions. Eight million visitors every year
and 60,000 permanent city dwellers is a proportion which carries specific inconveniences. However, the
city itself and its islets deliver examples – scarce on account of their limited area – of very attractive
contemporary housing which creates conditions expected by the inhabitants of modern cities without
losing its local character and contact with the water. The isle of Giudecca, the seat of little boatbuilding
workshops until recently, is being transformed into a comfortable residential district with some interesting
spatial solutions and contemporary architecture. One of the curious examples of new propositions is an
implementation by the Cino Zucchi Architects studio. Their new residential buildings stand at the meeting
point of two canals, whereas a brick smokestack, a witness to the industrial tradition of this place, acts as
a landmark in its space. Owing to its unpretentiousness, the applied materials and spare colours, this very
simple, contemporary body refers to its historical surroundings. It continues the frontage and facilitates
interesting insights and perspectives for the locals and outsiders as well. Certainly, this implementation
takes its historical context into consideration preserving the continuity of the structure as well as restraint
in the application of materials and details with a clear indication of the time of construction. It is one of
the elements of a larger project of transforming the island and building a modern residential district and
a campus for 30,000 students. Contemporary implementations deliver good architecture as well as new,
attractive public and social spaces improving the quality of life and residence in the city.
Living in direct contact with water is not the exclusive domain of Venice and Amsterdam although
they are acknowledged as the symbols of such coexistence. In the Netherlands, symbiosis with water is the
feature of most historical and new residential complexes, including those located in the highly invested zones
of Rotterdam, the Hague or Almere as well as suburban or rural areas. There are many ecological housing
estates where collecting rainwater, retaining water in the environment and exposing it are the elements of
sustainable design. For certain, water – besides greenery – makes its presence felt in a sustainable, healthy
and resident-friendly environment more and more resolutely.
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Malowniczość Wenecji pozostaje w pamięci turystów, uporządkowana
struktura Amsterdamu stwarza lepsze warunki źycia stałym
mieszkańcom
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Tradycyjne środki transportu wodnego w Wenecji wszystkie potrzeby miasta, jednak pieszy musi wykazać nie lada
sprawność, żeby pokonać bariery przestrzenne, zwłaszcza jeśli jedna winda jest nieczynna. Widoczne są próby
wprowadzenia prowizorycznych ułatwień ale też współczesnych środków transportu takich jak people maver czy
wreszcie gwałtowny rozwój transportu rowerowego, czym miasto upodabnia się do Amsterdamu
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Nowa architektura mieszkaniowa Wenecji i Amsterdamu ma wszystkie cechy architektury XXI wieku. Lokalizacja
determinuje jej odrębność jednak detal i zastosowane materiały powodują, że budynki wyrwane z kontekstu stają się
do siebie podobne

BOGDAN SIEDLECKI∗

KSZTAŁTOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW
W ASPEKCIE OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA
SHAPING THE ELEVATIONS OF BUILDINGS
IN THE ASPECT OF LIMITED HEAT LOSSES

Streszczenie
Współczesny przemysł materiałów budowlanych, bazując na najnowszych osiągnięciach techniki i technologii, pozwala na osiąganie efektów, które jeszcze kilka lat wstecz uznano by za futurystyczne. Stosowane obecnie technologie przy realizacji okładzin zewnętrznych obiektów budownictwa ogólnego czy też
termomodernizacji obiektów mieszkalnych pozwalają na znaczną swobodę tworzenia ich formy, koloru
i struktury. Wykorzystanie w przegrodach zewnętrznych struktur wentylowanych oraz okładzin montowanych do konstrukcji pośrednich pozwala na uzyskanie optymalnej przegrody w aspekcie zagadnień cieplno-wilgotnościowych.
Słowa kluczowe: budownictwo, technologia, elewacja
Abstract
The present industry of builder’s materials basing himself on latest successes of the technique and the
technology, lets on attaining of effects which still several years backwards one would acknowledge too
futuristic. Practical at present technologies at the realization of facings of external objects of the general
building or else the thermal modernization of habitable objects let on the considerable freedom of the creation of their form, colors and the structure. The utilization in barriers of external structures ventilated and
facings assembled to indirect constructions lets on the obtainment of the optimum-barrier in the aspect of
problems thermally – of moisture.
Keywords: the building, the technology, the elevation
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1. Podstawy ideologii a możliwości techniczne
Niewykluczone, że potrzeba oddzielenia się od świata zewnętrznego w siedzibach użytkowanych przez
człowieka pojawiła się już w obiektach naturalnych na etapie życia jaskiniowego. Względy bezpieczeństwa,
straty ciepła, potrzeba okresowej wentylacji; przypuszczalnie to właśnie zmusiło człowieka do zastosowania
zamknięcia otworów w swoim „domu”. Niewątpliwie przełomem było zastosowanie materiału przepuszczającego światło; na początku funkcję taką pełniły cienkie błony z jelit zwierzęcych, jednak dopiero wynalezienie
szkła pozwoliło na stworzenie uniwersalnej przegrody zewnętrznej. Trwałość przegrody zewnętrznej siedziby
człowieka wynikała z charakteru budowli i okresu historycznego, w którym powstała. Kanony architektoniczne były ściśle związane z potrzebami obronnymi, tak więc okazuje się, że konstrukcja ściany zewnętrznej
zależała od poziomu rozwoju militarnego danej cywilizacji i oczywiście położenia geograficznego.
Przenieśmy się jednak w czasy nam bliższe, w czasy fascynacji architekturą, fascynacji nowymi możliwościami konstrukcji i materiałów, w czasy, z których czerpią pomysły współcześni wielcy twórcy, dodając
do swoich dzieł przedrostek „post...”. Jeżeli przeprowadzimy analizę obiektów projektowanych przez twórców nowożytnej architektury – A. Perreta, W. Gropiusa, A. Alto, F.L. Wrighta, Le Corbusiera, czy L. Mies van
der Rohe, niezależnie od kanonów czy ideologii, jaką głosili, nasuwa się stwierdzenie, że subtelnym tłem ich
poszukiwań było odnalezienie idealnych proporcji pomiędzy substancją obiektu a pustką, czyli nieograniczoną
przestrzenią i to z użyciem prostych narzędzi, form geometrycznych charakterystycznych i rozpoznawalnych
dla każdego z nich. Poszukiwania takie kojarzą się wprawdzie z wyprawą po „kwiat paproci”, który podobno
istnieje i jest wzorem ideału; problem w tym, że nikt go jeszcze nie widział. Optymalnym rozwiązaniem jest
więc osłonięcie przestrzeni przed wpływami warunków atmosferycznych przegrodą spełniającą niezliczoną
ilość istotnych czynników. W niektórych obiektach architektury współczesnej trudno jest odróżnić okno od
szklanej ściany osłonowej, a element stanowiący istotny fragment konstrukcji od części wyposażenia wnętrza.
Wspomniane zauroczenie możliwościami technologicznymi końca XX wieku przy jednoczesnym pominięciu efektów termicznych doprowadziło do zachwiania równowagi pomiędzy powierzchnią okien a zdrowym
rozsądkiem. Budynki o przejrzystych ścianach zewnętrznych, wprawdzie we własnym ogrodzie, ale w nocy
przy ciemnym parku na zewnątrz i oświetlonych wnętrzach; potrzeba dużej odwagi nie zasłaniając okien.
Kolejnym etapem była kontrola i programowanie dostępu światła słonecznego do wnętrza obiektu. Pomijając
perfekcję budowniczych grobowców egipskich, gdzie promień słońca oświetlał twarz mumii w dzień urodzin
jej właściciela, szczytowym dziełem tego okresu jest chyba kaplica w Ronchamp Le Corbusiera. Grę świateł
po przejściu przez liczne, a niewielkie witraże i szczeliny w mrocznym wnętrzu kaplicy można porównać do
najwspanialszych utworów muzyki poważnej.
Elewacja budowli zasadniczo spełnia kilka istotnych zadań: wprowadzenie do wnętrza światła
dziennego, odizolowanie się od zmiennych zewnętrznych czynników termicznych, akustycznych, wilgotnościowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed dostępem niespodziewanych intruzów.
Współcześnie w obiektach handlowych istotą określonych stref elewacji jest zwrócenie uwagi przechodnia na wnętrze obiektu.
2. Decyzje i ich podstawy w pracach projektowych
Jak wynika z analiz ekonomicznych, nakłady finansowe na utrzymanie zimowe obiektów mogą być
porównywalne z kosztami, jakie poniesiemy, eliminując nadmiar ciepła w okresie letnim. Tak więc na efekt
końcowy powstania obiektu powinna mieć wpływ analiza możliwości wykorzystania naturalnych zjawisk
przyrodniczych na równi ze współczesnymi możliwościami technologicznymi. Wszystko to sprowadza się
do zasad stosowanych w budownictwie zrównoważonym, zmierzając do obiektów pasywnych czy wręcz
autonomicznych.
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Zadanie pierwsze – światło; możemy „dostarczyć” do wnętrza w formie rozproszonej od góry,
uzyskując równomierne naświetlenie całej przestrzeni, przez okna, kadrując otaczającą przestrzeń, umożliwiamy zaplanowanie efektu końcowego percepcji wnętrza. Możemy również ograniczyć ilość światła,
wykorzystując świetliki dachowe czy szczeliny w elewacji, dla precyzyjnego oświetlenia konkretnego
miejsca. Na koniec oczywiście całe płaszczyzny (struktury, gdzie definicja dachu i ściany ulega zatarciu)
mogące pełnić rolę naturalnego tła dla wybranej funkcji wnętrza czy też przestrzeni zewnętrznej. Jak się
więc okazuje, elewacja to gra w proporcje i efekty z wykorzystaniem najnowszych technik budowlanych.
Zadanie drugie – ciepło; obszarem dalszych rozważań pozostanie nasza strefa klimatyczna. Wiek
XXI rozbudził w naszej świadomości potrzebę oszczędzania – wszystkiego co nas otacza. Z jednej strony wizja wyczerpania surowców energetycznych, z drugiej – możliwości wykorzystania alternatywnych
źródeł energii zmieniła nasze podejście do zagadnień ochrony cieplnej budynków. Ochrony rozumianej
dwukierunkowo, czyli niebezpieczne zimowe straty i uciążliwe letnie zyski ciepła.
Zadanie trzecie – hałas; i w tym przypadku analizy należy przeprowadzić wielokierunkowo; energia fali dźwiękowej i drgania ze szczególnym uwzględnieniem źródła powodującego uciążliwości bez
względu na jego lokalizację. Bywa, że ustalenie strefy chronionej jest trudne do sprecyzowania ze względu
na okresową zmienność funkcji przedmiotowej przestrzeni – w tym przypadku należy ograniczyć działania
do zmniejszenia oddziaływania samego źródła.
Zadanie czwarte – bezpieczeństwo; zarówno związane z dostępnością obiektu dla wybranych grup
w ustalonym czasie, jak i bezwzględna stabilność elementów konstrukcji i wykończenia dla skrajnie zmiennych warunków zewnętrznych (zwłaszcza klimatycznych) i upływu czasu. Wprawdzie w naszej strefie klimatycznej nie pojawiają się czynniki związane z kataklizmami, to jednak pomimo normatywnych rozwiązań
budowlanych doszło do kilku katastrof z powodu wiatru i śniegu. Również istotne zagadnienia związane
z nieuprawnionym dostępem do obiektu, których efektem są zniszczenia jego powłok zewnętrznych (niekoniecznie stref wejściowych). Projektując zatem (dobierając) systemy strukturalne stanowiące oddzielenie
wybranej przestrzeni, należy uwzględnić możliwość wymiany ich poszczególnych elementów składowych.
3. Możliwości techniczne przeprowadzenia robót budowlanych
Zarówno przy projektowaniu obiektu od podstaw, jak i jego renowacji z uwzględnieniem termomodernizacji nie możemy pominąć zjawisk cieplno-wilgotnościowych. Zasada stosowana w kształtowaniu
przegrody termicznej, gdzie każda następna warstwa w kierunku zewnętrznym musi mieć mniejszy opór
dyfuzyjny nie może być pominięta. Być może dlatego wszystkie analizowane obiekty w obszarze Paryża
posiadają systemy ocieplenia o strukturze wentylowanej w oparciu o odpowiednio dobrane warstwy z wełny mineralnej.
Stosowana powszechnie metoda „lekka mokra” docieplenia obiektów z zastosowaniem styropianu
wiąże się z licznymi utrudnieniami technologicznymi. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym
ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
i gryzonie. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe nie unikniemy zastosowania w strefie nadproży otworów okiennych i drzwiowych wykonania pasa o wysokości min. 25 cm z wełny mineralnej (fasadowej).
Poziomy pas wełny mineralnej o grubości równej z przyległymi płytami styropianowymi powinien zachodzić po 25 cm na ścianę po obu stronach otworu. Warstwa nawierzchniowa z kleju na siatce oraz tynku
stanowi powłokę paroszczelną. Czyli wspomniana zasada dotycząca zmiennego oporu dyfuzyjnego nie jest
stosowana. W budynkach po tak szczelnym dociepleniu pojawiają się zazwyczaj problemy z występowa-
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niem wilgoci na różnych strefach przegród zewnętrznych. Fakt ten nie umniejsza znaczącej roli, jaką pełni
styropian w budownictwie, jednak miejsce jego wbudowania powinno być dokładnie przemyślane.
Systemy montażu ociepleń z wykorzystaniem wełny mineralnej pozwalają na stosowanie szerokiej
gamy materiałów i technologii okładzinowych. Drewno, ceramika, metale, kamień naturalny czy szkło
można bez przeszkód zamontować na elewacji poprzez konstrukcję pośrednią, której grubość dobieramy
odpowiednio do wielkości warstwy ocieplenia (il. 1, 2). Stosowanie elementów częściowo prefabrykowanych daje możliwości uzyskania szczelin zapewniających mikrowentylację kontrolującą zawartość pary
wodnej w warstwie ocieplenia. Pozbycie się jej nadmiaru możliwe jest jedynie z luźnych struktur, jakie
posiada wełna mineralna. Dodatkową zaletą jest niewielka ilość wody używanej do prac budowlanych
wykonywanych w opisywanej technologii. Kolejnym ułatwieniem przy wykonawstwie jest możliwość niwelowania niedokładności geometrii ocieplanej przegrody. Regulacja długości uchwytów zewnętrznego
rusztu montażowego pozwala na precyzyjne uzyskanie projektowanego kształtu struktury elewacyjnej.
Stosowanie wielkopowierzchniowych szklanych struktur pociąga za sobą konieczność doboru dodatkowych rozwiązań technologicznych neutralizujących straty i zyski energii cieplnej. Naszym celem
nie jest zwiększenie nakładów energetycznych na systemy grzewcze i chłodzące, lecz na rozwiązania
techniczne pozwalające na niskoenergetyczną regulację wspomnianych parametrów. Jednym z takich
rozwiązań są ruchome elementy elewacyjne mogące pełnić różnorodne funkcje (il. 3, 4). Niezależnie od
proporcji strefy przeszklonej i pełnej elewacji elementy ruchome znajdują wszechstronne zastosowanie:
a) jako panele zacieniające wnętrze,
b) jako struktura „nadążna”1 dla fotoogniw wspomagających potrzeby energetyczne obiektu,
c) jako powierzchnia odblaskowa – możliwość doświetlenia wnętrza w porach słabego oświetlenia dziennego.
Kompleksowe rozwiązania materiałowe w budynkach wysokich z zastosowaniem ścian kurtynowych pozwalają na stworzenie przestrzeni w obrębie elewacji, przestrzeni która może mieć znaczący
wpływ na bilans energetyczny budynku (il. 5). Nastawne drewniane panele wewnętrzne pozwalają na swobodne sterowanie ilością światła wewnątrz budynku oraz na stworzenie dodatkowej warstwy powietrza
jako izolacji termicznej obiektu. Nie bez znaczenia jest dobór rodzaju szkła stosowanego do kształtowania
struktur zewnętrznych budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Możliwości filtrowania poszczególnych rodzajów energii (przepuszczania lub odbijania konkretnego widma promieniowania) pozwalają nie tylko na uzyskanie dowolnego efektu plastycznego, ale również na wymierny efekt energetyczny.
Przepuszczenie krótkofalowego promieniowania słonecznego przez szklaną ścianę w okresie zimowym,
przy równoczesnym zatrzymaniu wewnętrznej energii cieplnej (promieniowanie długofalowe) ogranicza
zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania budynku.
Elewacje bioaktywne z warstwą zieleni tworzącą naturalną osłonę budynku pozwalają na stworzenie
mikroklimatu w strefie zewnętrznej obiektu architektonicznego (il. 6). Połączenie całości z instalacją wentylacji i klimatyzacji (w zakresie czerpni) daje możliwość wstępnego uzdatnienia powietrza oraz znacznego wpływu na parametry termiczne całej przegrody. W okresie letnim system taki zapewnia naturalne zacienienie,
w zimie ogranicza przepływ powietrza w bezpośredniej strefie elewacji, co znacznie zmniejsza straty ciepła.
Wspomniane technologie fotowoltaiczne wpływają bezpośrednio na kształtowanie poszczególnych
stref obiektów, narzucając równocześnie rodzaj faktur i struktur elewacyjnych. Chcąc zwiększyć skalę wykorzystania energii solarnej, musimy tak ukształtować poszczególne elementy tworzące powłokę zewnętrzną budynku, aby promienie słoneczne padały prostopadle do płaszczyzny fotoogniw. Układy nadążnych
płaszczyzn niewątpliwie komplikują realizację zamierzenia inwestycyjnego, natomiast znacznie zwiększają skalę odzysku energii słonecznej. Rozwiązania takie dotyczą zarówno technologii fotowoltaicznej, jak
i kolektorów słonecznych wykorzystywanych do otrzymywania ciepłej wody.
1

Mechaniczna zmiana geometrii płaszczyzny aktywnej z zachowaniem zwrotu w stronę słońca.
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Przy analizie potrzeb i możliwości energetycznych poszczególnych obiektów nasuwa się jeden wniosek: już na etapie powstawania koncepcji musimy uwzględnić ukierunkowanie budynku względem stron
świata. Kolejnym czynnikiem powinna być analiza lokalizacji w odniesieniu do szerokości geograficznej
– nawet w obszarze naszego kraju, kilkaset kilometrów ma istotny wpływ na kąt nachylenia płaszczyzn
przeznaczonych do współpracy z panelami energetycznymi. Wiele obiektów współcześnie realizowanych
nie posiada istotnie oddzielonej struktury dachu od płaszczyzny elewacji. Takie płynne przejścia pozwalają
na bezkolizyjne umieszczenie technologii w powłokach zewnętrznych przy równoczesnym ograniczeniu
zarówno strat, jak i nadmiernych zysków ciepła.
Aktualne rozporządzenie w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie” nakłada na nas obowiązek odniesienia się do właściwości technicznych poszczególnych
elementów budynku. Niezależnie od właściwości izolacyjnych przegród zewnętrznych (ochrony cieplnej),
właściwości tłumienia akustycznego wszystkich przegród, musimy uwzględnić współczynnik przepuszczalności całkowitej dla struktur przeszklonych oraz współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania
dla urządzeń (systemów) przeciwsłonecznych.
Wszystkie składowe tworzące współczesne obiekty mają niewątpliwie na celu podniesienie jakości
komfortu ich użytkowania przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów eksploatacyjnych.

1. The Ideological Framework and the Technical Potential
The need for detachment from the outside world in human settlements might have appeared in
natural objects in the Stone Age. Safety reasons, heat losses, the need of periodic ventilation probably
forced man to close the openings in his “house”. Undoubtedly, the application of a light-permeable material
was a breakthrough; in the beginning, thin membranes made of animal intestines fulfilled this function.
It was the invention of glass, however, that made it possible to create a universal external division. Its
durability in a human settlement resulted from the character of an edifice and the historical period of its
formation. Architectural canons were bound with the needs for protection, therefore the construction of an
external wall depended on the level of the military development of a given civilization and its geographical
situation.
Now let us move to less distant times – the era of fascination in architecture, in its new
constructional and material potential. Great contemporary authors use those ideas liberally adding
the prefix “post-” to their works. If we carry out an analysis of objects designed by the creators of
modern architecture: A. Perret, W. Gropius, A. Aalto, F.L. Wright, Le Corbusier or L. Mies van der
Rohe, regardless of their canons or ideologies, we will see that their quest consisted in finding ideal
proportions between the substance of an object and emptiness – an unlimited space – with the help of
simple geometrical forms. The problem is that such a search is associated with an expedition for “the
crock of gold” which allegedly exists out there but nobody has seen it so far. Thus, an optimal solution
is to protect a space from the impact of atmospheric conditions by means of a division responding
to a multitude of important factors. In some objects of contemporary architecture, it is difficult to
distinguish a window from a glass curtain wall or a significant fragment of a construction from a part
of interior furnishings. The abovementioned infatuation with the technological potential of the late
twentieth century combined and the omission of thermal effects disturbed the balance between the
window area and the common sense. It takes courage not to draw the curtains with illuminated rooms
and a dusky park outside. Another stage was to control and program the access of sunlight into the
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interiors. Passing over the perfection of the builders of Egyptian tombs where a sunray illuminated
a mummy’s face on the owner’s birthday, the most impressive work from that period is probably
Le Corbusier’s chapel in Ronchamp. The play of lights in its murky interior, which can be admired
after passing a number of small stained glass windows and gaps, is comparable to the greatest pieces
of classical music.
The elevation of this edifice fulfills several important tasks: it introduces daylight into the interior,
separates it from changeable external thermal, acoustic and damp factors as well as guarantees safety and
protection from unexpected intruders.
In contemporary commercial objects, the essence of defined elevation zones is drawing a passer-by’s
attention to their interiors.

2. Decisions and their Bases in Designs
As economic analyses show, expenditures on the winter maintenance of objects could be compared
to the costs of eliminating heat excess in the summertime. Thus, the final effect of the construction of
an object should be influenced by an analysis of the possibilities of using natural phenomena on a par
with the contemporary technological potential. All of this amounts to the principles applied in sustainable
construction which promotes passive or even autonomous objects.
Task One – light; we can “deliver” it to an interior in a dispersed form from above which facilitates
even illumination of an entire space; through the windows that frame the surrounding space making it
possible to plan the final effect of perceiving an interior; spotlight with the use of skylights or gaps in
the elevation for precise illumination of a specific place; entire planes (structures where the definition of
a roof and a window is vague) which can act as the natural background for a chosen internal function or an
external space. It turns out that the elevation is a game of proportions and effects with the help of the latest
building techniques.
Task Two – heat; our climatic zone will remain the area of our ruminations. The twenty-first century
brought along the need to save everything that surrounds us. On one hand, there is the vision of using
energy resources up; on the other hand, the possibilities of applying alternative sources of energy changed
our attitude towards the issues of the thermal protection of buildings – protection understood equivocally
as dangerous winter heat losses and troublesome summer heat gains.
Task Three – noise; analyses must be carried out in various directions: the energy of a sonic wave
and a vibration with special consideration of the source of nuisances regardless of its location. Sometimes
it is difficult to specify a protected zone considering the periodic variability of the object function of a space
– then it is essential to reduce the impact of the source itself.
Task Four – safety; related to the accessibility of an object for selected groups at a defined time as
well as the absolute stability of constructional and finishing elements for changeable external (especially
climatic) conditions and the passing of time. Although factors related to cataclysms do not appear in our
climatic zone, there have been several disasters caused by the wind and snow in spite of normative building
solutions. Issues related to unauthorized access to an object, which results in damages to its external skins
(unnecessarily its entrance zones), are very important, too. While designing (choosing) structural systems
which divide a selected space, one has to take the possibility of exchanging their individual components
into consideration.
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3. The Technical Possibilities of Conducting Construction Work
While designing an object from the foundations as well as renovating it within thermal modernization,
we must not pass over thermal and damp phenomena. The principle applied in the formation of a thermal
division, where each layer in the outer direction must have weaker diffusion resistance, cannot be neglected.
That is why, perhaps, all the objects analyzed in Paris have heating systems with a ventilated structure based
upon properly selected layers of mineral wool.
The commonly used “light wet” method of weatherizing objects with the application of polystyrene
foam means many technological impediments. All the edges and planes in the heating system must be made
and processed so as to facilitate fire protection, full tightness against damp and the activity of insects, birds
and rodents. On account of fire safety, we will not avoid the installation of a min. 25-centimetre belt of
mineral (façade) wool in the zone of window and door opening lintels. Above 25 cm, a horizontal mineral
woolen belt, whose thickness is equal to the adjoining polystyrene foam boards, should overlap the wall
on both sides of an opening. A surface layer of glue on the net and plaster makes the steam proof coat.
It all means that the abovementioned principle concerning variable diffusion resistance is not applied. After
such careful weatherization, buildings usually have problems with rising damp in various zones of external
divisions. This fact does not belittle the significant role of polystyrene foam in construction – its position,
however, ought to be well thought out.
Systems of installing insulations including mineral wool make it possible to use a vast array of
facing materials and technologies. Wood, ceramics, metals, natural stone or glass can be easily installed on
the elevation through an indirect construction whose thickness is adjusted to the heating layer (Ill. 1, 2).
The use of partly prefabricated elements makes it possible to produce gaps guaranteeing microventilation
which controls steam content in the heating layer. Getting rid of its surplus can only be done in the loose
structures of mineral wool. An additional advantage is the limited amount of water needed for construction
work in the described technology. Another contracting amenity is the possibility of levelling geometrical
imprecision in an insulated division. The regulated length of handles in the external installation framework
makes it possible to design the precise shape of an elevation structure.
Applying large-area glass structures involves the necessity of selecting extra technological solutions
in order to neutralize thermal energy losses and gains. However, this does not mean increased energy
expenditures on the heating and cooling systems or technical solutions facilitating low-energy regulation
of the foregoing parameters. Such solutions include movable elevation elements which can fulfill diverse
functions (Ill. 3, 4). Regardless of the proportion of a glazed zone to the entire elevation, movable elements
can be used:
a) as panels which shade an interior,
b) as a “following” structure for photocells which support the energy needs of an object,
c) with a reflective area for additional illumination of the interiors at the time of weak daylight.
Complex material solutions in tall buildings with curtain walls facilitate the creation of a space
within the elevation which can have a strong impact on energy balance in a building (Ill. 5). Adjustable
wooden internal panels make it possible to steer light volume freely inside a building as well as produce
an additional air layer as thermal insulation. The choice of glass for shaping the external structures of
residential or public buildings is important as well. The possibilities of filtering individual kinds of energy
(letting through or reflecting a particular radiation spectrum) facilitate any artistic results and a measurable
energy effect. Letting short-wave solar radiation through a glass wall in the wintertime and keeping internal
thermal energy (long-wave radiation) limits demand for energy necessary to heat a building.
Bioactive elevations with a layer of greenery, which forms a natural cover, make it possible to
create a microclimate in the external zone of an architectural building (Ill. 6). Combining the whole with
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ventilation (scoops) facilitates initial air conditioning and a strong impact on the thermal parameters of an
entire division. Natural shade in the summer and the winter limitation of air flow in the direct elevation zone
significantly decrease heat losses.
The foregoing photovoltaic technologies directly influence the formation of individual zones in
objects and impose a given kind of elevation textures and structures. If we want to increase the scale of
using solar energy, we must shape individual elements creating the external skin so that sunbeams would
fall perpendicularly to the photocell plane. Undoubtedly, layouts of following planes complicate the
implementation of an intended investment but also increase the scale of solar energy regain. Such solutions
concern both photovoltaic technology and solar collectors for warm water.
Within an analysis of the needs and possibilities of individual buildings in the field of energy,
a certain conclusion comes to mind: even at the stage of developing a concept, we must take the position
of an object with respect to the four cardinal points into account. Another geographical factor should be
an analysis of its location with reference to the latitude – even in our country, the distance of several
hundred kilometres has a considerable impact on the angle of planes meant for cooperation with energy
panels. Numerous contemporarily implemented objects lack a roofing structure clearly separated from the
elevation plane. Such smooth transitions facilitate safe installation of technologies in external skins as well
as limit heat losses and excessive gains.
The binding regulation on “The technical conditions of buildings and their location” forces us to
refer to the technical properties of single elements of an object. Regardless of the insulating features of
external divisions (thermal protection) or the sound-proofing of all the divisions, we have to allow for the
total permeability coefficient for glazed structures and the correlation factor of reduced radiation for sun
devices (systems).
Without a slightest doubt, all the components of contemporary objects aim at increasing the comfort
of using them as well as limiting expenditures on maintenance.
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Il.1. Układ warstw osłony elewacji (fot. B. Siedlecki)
Ill. 1. Arrangement of the layers of the elevation cover
(photo by B. Siedlecki)

Il. 2. Różnorodność struktur okładzinowych
(fot. B. Siedlecki)
Ill. 2. Variety of facing structures
(photo by B. Siedlecki)

Il. 3. Ruchome panele zewnętrzne i wewnętrzne
(fot. B. Sedlecki

Il. 4. Konstrukcja do obsługi rolet zwnętrznych
(fot. B. Siedlecki)

Ill. 3. Movable external and internal panels
(photo by B. Siedlecki)

Ill. 4. Construction for servicing external roller blinds
(photo by B. Siedlecki)
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Il. 5. Nastawne drewniane panele wewnętrzne
(fot. B. Siedlecki)

Il. 6. Elewacja bioaktywna – pionowy ogród
(fot. B. Siedlecki)

Ill. 5. Adjustable wooden internal panels
(photo by B. Siedlecki)

Ill. 6. Bioactive elevation
(photo by B. Siedlecki)
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Nowy plan, nowa lokalizacja, nowa tożsamość:
Trzy strategie dla środowisk mieszkaniowych
przyszłości
RE-frame, RE-place, RE-site:
Three strategies for future Housing
Environments
Streszczenie
W artykule niniejszym ukazano potrzebę ponownego przemyślenia strategii planistycznej odnoszącej się do
rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście przyszłości. Rozważania dotyczące skali projektu, jego
roli w szerszym kontekście czasowym oraz tożsamości lokalizacji nowych obiektów to warunki konieczne
w dziedzinie urbanistyki. W latach 2008–2009 Katalonia stała się miejscem niezwykle interesującego projektu badawczego. W tak krótkim okresie podjęto ogromne wysiłki w zakresie strategii planistycznych, zarządczych oraz mieszkaniowych. W rezultacie administracja publiczna przyjęła trzy plany kluczowe. Biuro
planistyczne CSArquitectes, którego współzałożycielem jest autor niniejszej publikacji, była jedyną firmą
zaproszoną do wzięcia udziału w każdym z trzech procesów. Prezentując propozycje swego biura, autor artykułu podkreśla potrzebę zwracania szczególnej uwagi na koncepcje skali, czasu i tożsamości w toku planowania nowych terenów mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: miejskość, krajobraz, infrastruktura, przestrzeń publiczna, równowaga środowiskowa,
struktura urbanistyczna
Abstract
The paper states the need to rethink the planning approach that deals with housing developments of the future
city. Considerations regarding the scale of the project, its role in a wider temporal context and the identity of
the site where new extensions will be located,are necessary considerations in the field of urbanism. Between
2008 and 2009 Catalonia became a research field of exceptional interest in this series of reflections. During
this short period of time a huge effort in planning and managingpolicies for housing development was done.
AS a result of itthree major key Plans where undertaken by public administration. CSArquitectes, the planning
office of which the author of the article is a founding partner, was the only invited firm to actively participate
in all three processes. Through the description of CSArquitectes’ proposalsthe article argues the need to take
in special consideration the concepts of scale, time and identity when planning new housing areas.
Keywords: urbanity, landscape, infrastructure, public space, environmental balance, urban structure
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1. Planowanie nowego miasta w Katalonii (2008–2009):
kwestia budownictwa mieszkaniowego
Ósmego października 2007 roku przedstawiciele Samorządu Katalonii podpisali Narodowy Pakt
Mieszkaniowy. Dokument ów obejmował niemal dwieście działań szczegółowych zmierzających do ustalenia podstawowych wytycznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, które będą obowiązywać w latach 2007–2016. Dwa najważniejsze cele dotyczyły aktualizacji przestarzałych zasobów mieszkaniowych
oraz zabezpieczenia dachu nad głową dla młodego pokolenia, jak również innych warstw społecznych
mających problemy z wejściem na rynek nieruchomości [7].
W kontekście szczególnej wagi kwestii mieszkaniowych w latach 2008–2009 podjęto trzy zasadnicze działania planistyczne dotyczące przyszłych inwestycji na terenie Katalonii. Pierwszym z nich był
pakiet terytorialnych planów mieszkaniowych (PDUH), który zawierał strategie mieszkaniowe dla całego
terytorium katalońskiego [8]. Dwa pozostałe to pieczołowicie opracowane plany ogólne dla dwóch sektorów zaprojektowanych jako ciągła rozbudowa dwóch katalońskich miast średniej wielkości. Przyjęte na
początku 2009 roku terytorialne plany mieszkaniowe ustaliły szczegółowe przepisy planistyczne dla około
90 tys. nowych domów rozrzuconych na powierzchni stu strategicznych obszarów mieszkaniowych (ARE)
[5]. Z kolei dwa strategiczne sektory powinny obejmować 14 tys. nowych domów i ok. 900 tys. m2 powierzchni przeznaczonych na działania niezwiązane z budownictwem mieszkaniowym. W przeciwieństwie
do planów terytorialnych, ogólne plany dla obu sektorów strategicznych stanowiły początkowo otwarte
koncepcje w formie konkursów urbanistycznych z udziałem biur międzynarodowych w roli konsultantów.
Proces ten stworzył wyjątkowy program ramowy dla opracowywania koncepcji przyszłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Przedstawione przez CSArquitectes1 propozycje dla obu obszarów zawierały przejrzystą, subiektywną interpretację kontekstu, w jakim należy umieszczać nowe formacje mieszkaniowe. Wynikały one
z dość radykalnych decyzji, które odbiegały od reguł projektowania ustalanych przez promotorów konkursu. Pierwszą kontrowersyjną decyzją było zastąpienie granic strefy interwencji ograniczeniami związanymi
silniej z kwestiami morfologicznymi niż prawnymi. Druga decyzja odnosiła się do lokalizacji związanej
z urbanistyczną historią miasta i tworzyła diachroniczną wizję projektu, która uwypuklała rolę lokalizacji
w tejże historii. Decyzja trzecia dotyczyła specyfiki lokalizacji oraz jej integracji w ramach przyszłego
rozwoju miasta.
Planowanie przestrzeni, umiejscowienie jej w czasie oraz wzmacnianie tożsamości miejsca stają
się trzema podstawowymi strategiami stosowanymi powszechnie w toku planowania dwóch rozbudów na
terytoriach, które zasadniczo się między sobą różnią.
2. Planowanie w przestrzeni
Północne rozbudowy El Prat de Llobregat (il. 1) oraz Vilanova i la Geltrú (il. 2) mają kilka oczywistych cech wspólnych: obie stanowią naturalne ciągłe powiększenie istniejącej, dojrzałej tkanki miejskiej,
obie łączą się ze znacznym wzrostem już zurbanizowanej strefy mieszkaniowej – do 50%, obie zajmują też
znakomitą pozycję strategiczną w stosunku do terytorium Katalonii, ponieważ są łatwo dostępne i zajmują
centralne miejsce w swych systemach urbanistycznych. Z wszystkich wymienionych powodów jakakol	CSArquitectes to katalońskie biuro architektoniczne prowadzące działania i badania w zakresie urbanistyki. Zespół
zaangażowany w rozbudowę El Prat i Vilanova tworzą następujące osoby: Bea Alba, Núria Noguer, Maria Massuet,
Laura Cancelo, Carlota Garcia, Marc Deu, Julia Espinosa, Alejandro de Guezala, Pere Ponsatí, Julia Manrique oraz
Laia Vilaubí. Kierownictwo: Oscar Carracedo i Adolf Sotoca.
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wiek przyszła interwencja w tych obszarach musi uwzględnić zakres terytorialny. W zasadach uczestnictwa
oraz bazie danych w ramach obydwu konkursów zlekceważono to założenie, zakładając bezkrytycznie, że
granice terenów zabudowy wywodzą się bezpośrednio z sektorów wyznaczonych uprzednio w przestarzałych planach ogólnych.
Wydaje się jednak, że budowa miasta nie powinna opierać się na dodawaniu zamkniętych stref
autonomicznych, lecz na ciągłych elementach transwersalnych, które współtworzą i łączą rozmaite części
danego terytorium. Elementy te stanowią efekt dokładnej analizy właściwości terenu.
2.1. Miejskość
Wszechobecne tablice reklamowe ustawiane wzdłuż autostrad przecinających tereny El Prat znakomicie oddają lokalny potencjał. Mogą one stać się swoistą fasadą metropolii odbieraną i doświadczaną
z dużej odległości spoza jej granic (il. 3a). Plan północnej rozbudowy El Prat oznacza w szczególności zaprojektowanie dużej alei metropolitalnej stanowiącej przedłużenie miejskiej Gran Via. Żadna inna katalońska droga nie może pochwalić się podobnymi rozmiarami, rotundowością czy też formalnym potencjałem
osi urbanistycznej. Północna rozbudowa El Prat w miejscu, gdzie przejrzystość Gran Via ustępuje chaosowi
węzłów drogowych, daje wspaniałą okazję poszerzenia miejskiego charakteru za pomocą wielkoskalowej
alei. Biuro CSArquitectes proponuje poszerzenie El Prat wzdłuż linii Gran Via. Ważna jest czytelność logiki owej alei oraz sposobu, w jaki tworzy się jej fasada, a także różnorodne węzły miejskiej aktywności
na przestrzeni 15 km. Właściwie interpretując element skali terytorialnej, możemy przedstawić kryteria
właściwości Gran Via, a także połączyć przedłużenie El Prat z jej terytorium oraz – co szczególnie istotne
– z Barceloną.
2.2. Krajobraz
Właściwości lokalizacji Vilanova również wywodzą się z szerszego terytorium: sieć dróg, strumieni
i pól uprawnych, charakterystycznych dla tej równiny, rozciąga się daleko poza granicami określonymi
w regulaminie konkursu (il. 3b). Propozycja rozbudowy Vilanova powinna uwzględniać cechy krajobrazowe. Lokalizacja na wąskiej równinie pomiędzy wzgórzami Massis d’Olèrdola a linią brzegową jawi się
jako paradygmat katalońskiego krajobrazu nadmorskiego, w którym zawiązuje się bliski związek między
wybrzeżem a górami. Projekt ten stara się więc zapewnić ciągłość przestrzenną pomiędzy dwoma obszarami zachowanego krajobrazu o walorach ekologicznych: Massis d’Olèrdola oraz Platja Larga [6].
W przeciwieństwie do El Prat, propozycja dla Vilanova będzie brać pod uwagę ciągłość przestrzeni
otwartych w większym stopniu niż powiększanie elementów urbanistycznych i infrastrukturalnych. Kryteria projektowe wynikać będą z dokładnych badań nad właściwościami lokalnego krajobrazu z uwzględnieniem istniejących strumieni oraz kultury materialnej – brzegi i kamienne mury stanowią wszak część
kultury rolniczej.
3. Umiejscowienie w historii
Interpretacja logiki terytorialnej oraz włączanie jej do kryteriów planistycznych to najwcześniej
podjęte decyzje w procesie projektowania dwu omawianych struktur. Jak już wspomnieliśmy, miejskość
i krajobraz stają się kluczowymi elementami, na których opiera się pełna integracja nowych terenów mieszkaniowych.
Na razie trudno jednak mówić o pełnym zrozumieniu logiki terytorialnej. Dopiero rygorystyczna
interpretacja morfologiczna wydaje się właściwym podejściem do tematu i niewątpliwie stanowi warunek konieczny interpretacji współczesnej rzeczywistości. Nie jest jednakże warunkiem wystarczającym,
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jeśli spojrzeć na projekt z proceduralnego punktu widzenia. Metoda czasowa okazuje się niezbędna, gdy
dojdziemy do wniosku, że każde działanie przekształcające powinno być zintegrowane w innymi działaniami współzależnymi. Także kontekstualizacja dotyczy umieszczania propozycji w czasie przy założeniu
przemożnego wpływu wywieranego przez rozbudowy El Prat oraz Vilanova, przy czym umiejscawianie
w czasie nie oznacza jedynie odniesień do przeszłości czy też zapewniania spójności i integracji – oznacza
też przewidywanie oraz rozumienie naturalnej tendencji pozyskiwania kryteriów dla nowych propozycji
budowlanych. Każde rozmyślne spojrzenie wstecz przyczyni się do aktywizacji propozycji na przyszłość.
3.1. Infrastruktura
El Prat to jedyna wioska historyczna usytuowana w delcie rzeki Llobregat. Za sprawą uwarunkowań
geomorfologicznych miejscowe podglebie wyróżnia się szczególnymi walorami uprawnymi. W konsekwencji pozostałe miasta w tym rejonie są tradycyjnie usytuowane na skrajach delty w punkcie pomiędzy
górami a równiną. Do lat 30. XX wieku wioski wokół delty i El Prat tworzyły nić urbanistyczną wzdłuż
historycznej drogi do Santa Creu de Calafell. W drugiej połowie dwudziestego stulecia pradawna logika
uległa gwałtownej modyfikacji. Wraz z rozwojem przemysłu w delcie można było zaobserwować przyspieszony proces budowy nowej infrastruktury. Zjawisko to natychmiast podważyło historyczny związek
El Prat z innymi wioskami: decydujący wpływ na przestrzenną logikę delty wywierać teraz będzie lotnisko, nowa infrastruktura turystyczna oraz autostrada C-32. Pojawienie się złożonych węzłów drogowych
odcisnęło swoje piętno na ciągłości historycznej drogi do Santa Creu de Calafell, a tym samym na relacji
między El Prat a jego środowiskiem [11].
Rozbudowa El Prat w kierunku północnym stanowi niespodziewaną okazję odwrócenia całego procesu i przywrócenia poprzedniego systemu relacji między wioskami położonymi w delcie. Jedną z najistotniejszych sugerowanych operacji jest likwidacja węzła drogowego i zastąpienie go bardziej racjonalnym,
miejskim układem dróg, który zagwarantuje ciągłość terytorialną. Rygorystyczna interpretacja tła historycznego uwypukla znaczenie przekształcenia pozornie neutralnego elementu, np. węzła drogowego, oraz
jego ewentualnych konsekwencji na rozległym terytorium (il. 4).
3.2. Przestrzeń publiczna
Vilanova i la Geltrú były areną najwspanialszych epizodów w dziewiętnastowiecznej historii katalońskiej urbanistyki: w 1876 roku przyjęto projekt nowoczesnego rozszerzenia miasta pod nazwą Eixample Gumà. Wraz z rozbudową Mataro, Sabadell oraz Terrassy owo „rozszerzenie” (w języku katalońskim
„eixample”) współtworzy rdzeń planów szczegółowych. Zgodnie z wytycznymi Eixample Cerdà w Barcelonie stały się one podstawą całego rozwoju katalońskich miast średniej wielkości aż do lat 30. XX w.
[6]. Oprócz swych nadzwyczajnych właściwości urbanistycznych Eixample Gumà reprezentuje bardzo
specyficzny sposób planowania rozbudowy miasta: geometrycznie czytelne i precyzyjne nakreślenie terenów przeznaczonych pod rozbudowę, ciągłość tkanki budowlanej oraz zamknięcie miejskiej przestrzeni publicznej to trzy najważniejsze cechy dwudziestowiecznych „rozszerzeń”. W połowie XX w. urbanistyczną rozbudową Vilanova rządziły już inne zasady: kierunki dominujące stanowiły nieokreślone granice
rozrostu miasta, nieciągła tkanka budowlana oraz fragmentaryzacja przestrzeni publicznej. To szczególne
zjawisko poszerzania urbanistycznego opisano jako „eksplozję miasta” [10].
Obecnie Vilanova stoi przed niezwykle ambitnym wyzwaniem porównywalnym z Eixample Gumà
z 1876 r. Panują jednak zupełnie inne warunki, dlatego obecne propozycje winny przystosowywać ówczesne koncepcje do paradygmatów współczesnych, które rządzą rozbudową miast nowoczesnych. Należy do nich pas stopniowego przejścia między miastem a proponowanym terytorium zamiast czytelnych,
geometrycznie wyznaczonych granic; nowy system sąsiedztw, w którym każda z dzielnic posiada odrębną
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tożsamość, zamiast standardowej ościennej miejskiej tkanki budowlanej; nieciągła, rozrastająca się grupa
zamkniętych przestrzeni publicznych tworząca nowe terytorialne kontinuum przestrzeni otwartych i zapewniająca otwarcie miasta na krajobraz (il. 5). Tak więc z dialogu z dawnymi doświadczeniami wyrosną
współczesne acz spójne kryteria kontroli nad rozwojem Vilanova w przyszłości.
4. Interpretacja miejsca
Po wyznaczeniu ogólnych strategii propozycje zostają rozplanowywane na swym terytorium i umiejscawiane w czasie. Powinniśmy wówczas zadać sobie pytanie na temat specyfiki obszaru budowy nowego
miasta. Właściwym rozwiązaniem wydaje się dokładniejsze podejście skalarne wywodzące się z tradycji
planowania miejscowego.
4.1. Równowaga środowiskowa: krajobraz wodny
Jak wiadomo, przyszła północna rozbudowa El Prat zlokalizowana będzie na terytorium historycznie
zdominowanym przez rolnictwo. Tamtejsza infrastruktura wodna, niezbędna dla upraw, wywiera ogromny wpływ na krajobraz delty. Morfologię delty Llobregat kształtują kanały irygacyjne, rowy oraz stawy.
Co więcej, infrastruktura odwadniająca to zaledwie widzialna część złożonego systemu hydrologicznego,
który – poza infrastrukturą na poziomie gruntu – obejmuje dwie wielkie warstwy wodonośne w podglebiu.
Przez wieki całe ekosystem ten charakteryzowała delikatna równowaga między warstwą wodonośną a przenikaniem wody w przepływie rzeki. Jednakże za sprawą intensywnego wykorzystywania ziemi
w poprzednim stuleciu równowaga ta uległa zachwianiu: powszechne stosowanie pestycydów dla celów
rolniczych, pospieszna budowa infrastruktury naruszająca podglebie, jak i instalacja ciężkiego przemysłu
w delcie zanieczyściły system warstw wodonośnych w bardzo dużym stopniu. Zabudowa 160 hektarów
w północnej części Prat oraz ostateczne zamknięcie i zajęcie terenu oznaczać mogą poważne trudności
w zakresie przenikania wody, a także nowe zagrożenie dla delikatnego ekosystemu [11].
W zaistniałych warunkach propozycja CSArquitectes integruje istniejącą strukturę hydrauliczną
w delcie i przekształca ją w system otwartych przestrzeni, który zapewnia miejsca relaksu i rekreacji pod
gołym niebem, pozostając systemem hydrologicznym gwarantującym równowagę środowiskową. System
otwartych przestrzeni, kanałów, stawów i układów irygacyjnych umożliwi przenikanie wody opadowej
w kierunku podziemnych warstw wodonośnych. Stopniowe przenikanie czystej wody deszczowej ostatecznie przywróci odpowiednie poziomy pH w zanieczyszczonej wodzie podgruntowej. Funkcje te spełniać będzie skomplikowany system stawów zaprojektowany przez wielodyscyplinarny zespół architektów,
działaczy na rzecz ochrony środowiska oraz hydrogeologów (il. 6).
Można powiedzieć, że propozycja ta nie tylko dąży do minimalizacji wpływów wywieranych na środowisko, ale też stara się brać czynny udział w odwracaniu procesów, które nadwerężały wartości środowiskowe. Zostanie to odzwierciedlone w systemie otwartych przestrzeni współtworzących miasto przyszłości.
4.2. Dziedzictwo: budynki, ścieżki, parcele
Jak już wspomnieliśmy, propozycja rozbudowy Vilanova odnosi się do procesu historycznego, który
doprowadził do obecnej morfologii równiny: fragmentarycznego i niekiedy niezrównoważonego rozwoju
miasta. Jego „eksplozja” to przede wszystkim efekt podziału terenów uprawnych w regionie, który na przestrzeni ostatnich 70 lat zmienił charakter z rolniczego na przemysłowy i poprzemysłowy. Wielkość nowopowstałych struktur w Vilanova współgra z dawnymi granicami ziem uprawnych. W rezultacie wytworzyła
się charakterystyczna kultura oraz rytm miasta, zarówno w odniesieniu do lokalnego rynku nieruchomości, jak i możliwości sprostania wymaganiom społecznym ujawniającym się w nowych strukturach (il. 7).
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Propozycja rozbudowy Vilanova odznacza się szacunkiem dla uwarunkowań terenu, interpretuje je
oraz włącza do procesu projektowania, nie tylko w ramach projektu urbanistycznego, ale też zarządzania
miejskiego i rozwoju czasowego. Wzięto pod uwagę istniejącą strukturę agrarną i zachowano najistotniejsze z jej elementów: główny budynek historyczny na każdej z parcel („masia” w lokalnej terminologii),
drogę dojazdową, a w niektórych przypadkach wały ziemne i mury zbudowane bez zaprawy świadczące
o geometrii danej działki. Pięć nowych dzielnic zaproponowanych pod rozbudowę zostanie rozplanowanych wokół tychże istotnych obiektów i elementów, które pozostaną formalnymi i społecznymi punktami
odniesienia dla przyszłego miasta Vilanova.
System otwartych przestrzeni i obiektów, odnoszący się do publicznej sfery miasta, współgrać będzie ze śladami przeszłości oraz istniejącymi budynkami. Po raz pierwszy od początków przemysłowego
rozwoju miasta będą one działać jako spójny system stwarzający szansę na reinterpretację oryginalnych
walorów lokalizacji.
Pozostałą, niestrukturalną część nowej tkanki urbanistycznej reguluje system kodów miejskich odgrywający istotną rolę w określaniu uznawanych za niezbędne parametrów urbanistycznych, na tyle jednak
elastycznych, by umożliwiać konieczną adaptowalność do zmiennych uwarunkowań kształtujących współczesne miasto.
5. Skala, czas i tożsamość: trzy aspekty pod rozwagę
Miejskość, krajobraz, infrastruktura, przestrzeń publiczna, równowaga środowiskowa oraz dziedzictwo – sześć koncepcji, które mogą wyjaśnić niektóre z propozycji biura CSArquitectes dla przyszłych
projektów mieszkaniowych w Katalonii (il. 8–11).
Zaznaczyć trzeba, że w chwili, gdy przedstawiono propozycje dla El Prat i Vilanova oraz zaakceptowano terytorialne plany mieszkaniowe, we wskaźnikach gospodarki światowej dostrzeżono wyraźną
zmianę paradygmatu. W przypadku Hiszpanii nowe uwarunkowania uwidoczniły potrzebę wprowadzenia
zmian w modelu ekonomicznym, który w dużym stopniu uzależnił się od przemysłu budowlanego. Ponieważ na rynku nieruchomości odnotowano zastój, konieczne było odłożenie rozbudowy El Prat i Vilanova,
co odnosiło się także do strategicznych obszarów mieszkaniowych.
Trzy wspomniane plany nie były co prawda motywowane sytuacją na rynku nieruchomości, ale
za sprawą jego dynamiki potraktowano je jako środek reakcji na wciąż niezaspokojone potrzeby społeczeństwa. Nadal też nie spełniono zapotrzebowań społecznych, które leżały u podstaw ich koncepcji. Jest
mało prawdopodobne, by w przyszłości urbanistom udało się sporządzić plan dla 100 tys. nowych domów
w Katalonii. Niemniej jednak refleksje natury metodologicznej i konceptualnej dotyczące tego unikalnego
doświadczenia można potraktować jako dziedzictwo odnoszące się do dyscyplinarnych wyzwań przyszłego planowania. Operacje w zakresie rozwoju nowych reform urbanistycznych w dużych strukturach bądź
też interwencjach miejscowych w środowiskach centralnych lub peryferyjnych, rozważania odnośnie planowania terytorialnego, umiejscawiania w czasie lub tożsamości miejsca stanowić mogą właściwe strategie
dla wszelkich działań podejmowanych przez urbanistów.
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1. Planning the next City in Catalonia (2008-09): a matter of Housing
On 8 October 2007 the Regional Government of Catalonia approved the National Housing Pact.
The document included nearly 200 specific actionsaddressed to establish basic guidelines that all housing
policies should followbetween 2007 and 2016. The two main aimed objectiveswhere the updating of the
obsolete existing housing stock and the provision of a shelter for young population and other social strata
with difficulties of accessing into the Real State market [7].
In this context of special attention to the issue of Housing, and closely linked to it, three major
planning actions were undertaken between 2008 and 2009 in order to plan the future residential extensions
in Catalonia. The first of these actions was a set of Housing Territorial Plans – PDUH – that envisioned
strategic housing extensions for the whole Catalan territory [8]. The two remaining actions were the Detailed
Master Plans for two sectors conceived as continuous extensions oftwo medium-scale Catalancities. The
PDUH, which were approved in early 2009, established specific planning regulations for some 90,000
new homes spread over a total amount of one hundred Strategic Residential Areas – ARE [5]. The two
strategic sectors, in turn, should mean a total of 14,000 new homes and some 900.000 m2 of floor area for
non-residential activities. Unlike the PDUH, the Master Plans for both strategic sectors started as open
reflections under the form of urban planning competitions, to which international offices were invited as
previous consultants. This process became an exceptional framework for reflection in which the criteria for
future residential growth could be discussed.
The by CSArquitectes1 submitted proposals for both areas stated a clear and radical reading of the
context where new residential growth should be located. And they did it from critical and complementary
decisionsthat differed from the designing rules established by the competition promoters. The
firstcontroversial decision was the replacement of the intervention area boundaries by limits more attached
to morphological items than legal considerations. Second action was addressed to place the site in relation
with the urban history of the city and, by that, providinga diachronic vision of the project that pointed out
the role of the site in urban history. Third decision had to do with the specificity of the site and its integration
into the future development of the area.
Framing space, placing in time and reinforcing the identity of the site become three common
strategies when facing the challenge of planning two extensions located in territories which, in principle,
are very unlike.
2. Framing in Space
The northern extensions of El Prat de Llobregat (Ill. 1) and Vilanovai la Geltrú (Ill. 2) share very
obvious common features: both are located as natural continuous enlargements of the existing mature urban
fabric; both also mean a significant increaseup to 50% of the already urbanized residential area; finally, both
have an excellent strategic position in relation to the Catalan territory, since they are highly accessible and
they occupy a central position on the urban systems in which they are located.For all these reasons, any
future intervention on these areas should necessarilyconsider the territorial scope thereof. The participating
rules and given data for both competitions obviated this forethought and uncritically assumed the site
boundaries directly derived from previously defined sectors of obsolete Master Plans.
1

CSArquitectes is a catalan architecture office working and researching on the field of urbanism. The team committed
with el Prat and Vilanova extensions was formed by Bea Alba, NúriaNoguer, Maria Massuet, Laura Cancelo, Carlota
Garcia, Marc Deu, Julia Espinosa, Alejandro de Guezala, Pere Ponsatí, Julia Manrique and LaiaVilaubí, under the
leadership of Oscar Carracedo and Adolf Sotoca.
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It seems clear, however, that the cityshouldn’t be built from the addition of enclosed and autonomous
areas, but from continuous and transversal elements which structure and relate the diverse parts of the
territory. These elements arise from a simple and carefulgazeto the qualities of the site.
2.1. Urbanity
The ubiquitous advertising boards planted along the motorways crossing El Pratsiteexplicitly point the
showcase potential of this area. This extension could potentially become a metropolitan facade whichwill be
perceived and experienced from the long distance and beyond the boundaries of the area (Ill. 3a). Designing
ElPrat northern extension means, particularly, designing the project of a large metropolitan avenue which
will be the continuity of urban Gran Via. No other road in Catalonia gathers the size, rotundity and formal
potential of this urban axis. El Prat’s northern extension, placed where the clarity of the Gran Via gives way
to the confusion of knots and road junctions, becomes a great opportunity to extend the urbanity through
a large-scale avenue. CSArquitectes’ proposalcapillary extends El Pratalong the Gran Via. According to it,
it is vital to read the logic of this avenue, how its façade is formally built and how all its diverse urban nodes
of activity are displayed along its 15 kilometers length.From a rigorous understanding of this territorial
scale element, we may obtain criteria able to bring Gran Via’s qualities within the area and, consequently,
able to link El Prat’s extension to its territory and, particularly, to Barcelona.
2.2. Landscape
The site qualities in Vilanova also derived from a wider territory: the network of roads, water
streams and farming fields that characterize this plain extend far beyond the given boundaries defined
in the competition bases (Ill. 3b). The proposal forVilanova’s extensionshould be a commitment with
landscape. Located on a narrow plain of slight slope, between the foothills of the Massisd’Olèrdola and the
coastline, the given site appears as a paradigm of the Catalan Coastal landscape, where a close relationship
between seashore andCoast Mountainstakes place. Thus, the project tries to establish the spatial continuities
betweentwoareas of preservedlandscape and ecological values: Massísd’Olèrdola and PlatjaLlarga [6].
The proposal for Vilanova, unlike El Prat’s, will be more attentive to the continuities of open spaces
that the enlargement of urban and infrastructural elements. The designing criteria will be obtained from
the careful study of the landscape qualities of the place, the attention paid to existing water streams and
theparticular material culture of this site, wherebanks and stone walls are intimately related to farming
culture.

3. Placing in history
Reading the territorial logics and incorporating them in the planning criteria were primary decisions
in the designing process of these two extensions. As previously argued, urbanity and landscape become key
elements on which the full integration of new housing areas is relied.
But they are far to sufficiently exhaust thecomprehension of territoriallogics. Arigorousmorphological
reading of the site seems a proper approach at first, and it is certainly a necessary condition for interpreting
current reality. But it is by no means a sufficient condition if we face the project from a procedural point
of view. A timeline approach is necessary whenconsidering that every transforming action shouldn’t be
concluded in itself but should be integrate in a complex timeline of interdependent actions. Contextualizing
is also about placing proposals in time assuming, therefore, the enormous impact that both extensions
will have in El Prat and Vilanova. And placing in time means not only referring to the past and ensuring
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consistency and coherent integration. It also means anticipating, understanding the natural tendency of
a site in order to obtaincriteria for building new proposals. Any deliberate gaze backwards will impulse the
launching of future proposals forward.
3.1. Infrastructure
El Prat is the only historic village placed on Llobregat river delta. The subsoil of this area has, for
its geomorphology conditions, exceptional valuesfor farming. Consequently the other towns of the area
are traditionally placed at the edges of the delta, just at the inflection point between the Coastal Mountains
and the deltaic plain. Until the first third of the twentieth century the villages around the Deltaand el Prat
were structured as an urban string along the historical road of Santa Creu de Calafell. This ancient logic
was dramatically modified after the 50’. With the industrial development of the second half of the twentieth
century an accelerated process of new infrastructure building took place in the Delta. This phenomenon
immediately compromised the historical relationship between el Prat and the rest of the villages: the airport,
the new tourism settlementsand the C-32 motorway will have a definitive impact on the spatial deltaic logic.
The emergence of complex knots and road junctions severely affected the continuity of the historical road
of Santa Creu de Calafell and, therefore, the relationship of el Prat with its environment [11].
The extension of el Prat towards its northern extension is an unexpected opportunity to reverse this
process and restore the previous system of relations between villages in the delta. One of the most significant
proposed actionsis the deconstruction to the road junction located inside the area and its replacement by
a more rational and urban road pattern that will guarantee territorial continuities. The rigorous reading of
the historical background points out the importance of transforming a seemingly neutral element such as
a road junction and the consequences this action may have in a vast and complex territory (Ill. 4).
3.2. Public space
Vilanovai la Geltrúwas the stagefor one of the most remarkable episodes of Catalan urbanism
in the nineteenth century: in 1876 the modern extension of the city was approved under the name of
EixampleGumà. This extension (eixample in local terminology) constitutes, together with the extensions of
Mataro, Sabadell and Terrassaa core of minor plans that, following the guidelines traced byEixampleCerdà
in Barcelona, became the framework for all urban growth in intermediate Catalan cities until the first
third of the XXth century [6]. Apart from its remarkableurban qualities,EixampleGumà represents a very
particular way of planning city extension: geometrically clear and precise delineation of the area addressed
to growth, continuity of built fabric and enclosure of urban public space are the three most important
features of the XXth Century eixamples. One hundred years later, at the turning point to the second half
of the twentieth century, urban growth in Vilanovawasguided by other principles: undefined limits to the
city growth, discontinuous built fabric andfragmentationof public space were the dominant trends.This
particular phenomenon of urban extension has been described as “the Explosion of the City” [10].
In present times Vilanova faces a challenge with a comparable grade of ambition to the 1876
EixampleGumà. However, the conditions have varied significantly and, therefore, current proposals
should readapt the topics drafted in 1876 to the current paradigms that govern contemporary cities
extensions:instead of a clear and geometrical delineatedboundaries a gradual transition strip between
city and territory is proposed; rather than a contiguous and undifferentiated built urban fabric, the new
proposal will envisiona new system of neighborhoods where every single district will have its own
identity; front a discontinuous sprawled group of enclosed public spaces, a new territorial continuum of
open spaces will be displayed in order to ensure the opening of the city towards the landscape (Ill. 5).
And thus, from this dialogue with past experiences, contemporary but coherent criteria for ruling the
future growth ofVilanova will arise.
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4. Reading the Site
Once the general strategies are set, the proposals are framed in their territory and placed in time.
Then we should ask ourselves about the specificity of the particular area were the new city will be extended.
A much closerscale approach, derived from the tradition of Site Planning, seems an appropriate way.
4.1. Environmental balance: the landscape of water
As previously shown, the future northern extension for el Prat is located on a territory where
agricultural uses have been historically dominant. The water infrastructure necessary for farming has
greatly conditioned the deltaic landscape. Irrigation canals, ponds and ditches shape the morphology
of the Llobregat delta. Moreover, drainage infrastructure means only the visible part of a complex
hydrologic system that, apart from the ground level infrastructure, comprises two large aquifers in the
subsoil.
The delicate balance between aquifer and river flow infiltration was characteristic of this ecosystem
for centuries. However, due to the intensive land usecarried on in the last century, this balance has been
disrupted: the common use of pesticides for agricultural uses, the accelerated construction of infrastructure
affecting the subsoil and the progressive installation of heavy industrial activities on the delta have heavily
polluted the aquifer system. The development of the160 hectares in northern Prat and the eventual sealing
and occupation ofland could mean serious difficulties to water infiltration and, therefore, a new threat to
this delicate ecosystem [11].
According to this critical condition, CSArquitectes’ proposalintegrates the existing hydraulic
structure in the delta and transforms it into a system of open spaces, which, apart from providing spaces for
leisure and outer enjoyment, remains as anhydrological system that will ensure the environmental balance of
the site. The system of open spaces, canals, ponds and irrigation systems will become a complex device that
guarantees the infiltration of rainwater towards the underground aquifers. The gradual infiltration of clean
rainwater will, eventually, restore pH levels in the polluted water of underground level. A complex system
of lamination and infiltration ponds designed by a multidisciplinary team of architects, environmentalists
and hydro geologists will fulfill these functions (Ill. 6).
We can state that the proposal not only aims to minimize its environmental impact, but also seeks to
actively participate in reversing processes that had previously damaged environmental values. And this will
beclearly readable in the system of open spaces that will structure thefuture city.
4.2. Heritage: masies, paths, plots
As mentioned above, the proposal for Vilanovaextension assumes the historical process that lead
to the current morphology in the plain: the fragmented and sometimes unbalanced growth of the city.
This particular explosion of the city is mainly due to the division of farming properties in this area, which
all along the last seventy years have randomly shifted from agrarian uses to industrial and postindustrial
activities. The size of new neighborhoods historically developed in Vilanova, correspond literally to the
limits of previously existing agricultural properties. And that has created a certain culture and rhythm of
city growing, both in terms of local Real State industry and also in terms of capability for assuming new
social demands deriving from new developments (Ill. 7).
Far from denying an obvious feature of the site, the proposal for Vilanovaextension reads it and
makes it active part of the designing process, not only in terms of urban design but also in terms of urban
management and timeline development. The project frames the existing agrarian structure and preserves
its most significant elements: the main historical building for each plot (“masia” in local terminology), the
access roadto it and, in some cases, banks and dry stonewalls that witness the plot geometry. The five new
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districts proposed for the extension will be organized and structured around these significant items, which,
in the future city of Vilanova, remain as formal and social benchmarks.
The system of open spaces and facilities where the public sphere of the city is referred to will
be coincident with the previous traces and existing buildings of the site. But, for the first time since the
industrial development of the city began, they will work as a coherent system that will give chance to the
reinterpretation of the original values of the site.
The rest of the new urban fabric, that which is not structural, is regulated by a system of flexible
urban codes, decisively specific in determining those urban parameters that are considered essential, but also
flexible enough to allow the necessary adaptability to the changing conditions that shape the contemporary
city.
5. Scale, time and identity: three approaches to be considered
Urbanity, landscape, infrastructure, public space, environmental balance and heritage.
These are six of the concepts that may explain some of the reflections that CSArquitectes proposed
for future Housing Developments in Catalonia (Ill. 8–11).
It must be said thatat the time the proposals for el Prat and Vilanova were delivered, at the very
moment when the PDUH were approved, the world’s economy indicators announced a clear change of
paradigm. These new conditions warned, in the case of Spain, about the need to introduce changes in an
economic model which, up to the moment, was significantly depending on the building industry. The Real
EstateMarket suffered a sudden stop and the development of elPratandVilanovaextensions were postponed
as it was done with the Strategic Residential Areas.
However, these three Plans were not motivated by the Real Estate Market but, taking advantage of its
dynamics, were conceived as means to respond to social needs that, still today, have not been met. And the
social demands that justified their conception still remain. It seems difficult to forecast whether urban planners
will face in the future the need for drafting a plan for 100,000 new homes in Catalonia. Probably they won’t.
But, nevertheless, methodological and conceptual reflections arisen in this recent unique experience can be
considered a legacy with which to address disciplinary challenges of future planning. Either operations of
new growth of urban reform, whether in large developments or punctualinterventions and either central or
peripheral environments, any consideration regarding the territorial framing, the fitting in time or the identity
of a place can be appropriate strategies for any commitment undertaken by urban planners.
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Il. 1. Propozycja północnej rozbudowy El Prat. Lokalizacja konkursowa obejmuje powierzchnię całkowitą 163 ha.
W programie ujęto 8 tys. jednostek mieszkaniowych i ponad 600 tys. m2 przeznaczonych na funkcje niezwiązane
z budownictwem mieszkaniowym, co łączyło się ze stworzeniem 20–30 tys. nowych miejsc pracy. Ponad 40%
całkowitej powierzchni zagospodarowanej stanie się przestrzenią publiczną
Ill. 1. Proposal for El Pratnorthern extension. The site for the competition covers a total area of 163 ha. The program
includeda total set of 8.000 housing units and more the 600.000 m2 addressed to non-residential uses, which meant
20–30.000 new employments. Once the extension will be developed more than the 40% of the total site area will
become public space
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Il. 2. Północna rozbudowa Vilanova i la Geltrú obejmuje powierzchnię 106 ha. Na nową strukturę składać się ma 6 tys.
jednostek mieszkalnych oraz powierzchnię 250 tys. m2 przeznaczoną dla innych funkcji. 25% całkowitej powierzchni
ma pełnić rolę przestrzeni publicznej
Ill. 2. Vilanovai la Geltrú northern extension covers an area of 106 hectare. The new development should host 6.000
housing units and 250.00 m2 for non-residential uses.25% of the total area is pointed as public space
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Il. 3. Dwa krajobrazy o odmiennym charakterze. Z lewej: deltowa równina szybkiego ruchu el Prat. Ustawione w stronę
autostrad tablice reklamowe wykorzystują imponujące widoki metropolii. Z prawej: rolniczy krajobraz Vilanova
i la Geltrú. Tożsamość miejsca tworzą odwieczne relacje pomiędzy strumieniami, murami zbudowanymi bez zaprawy
i obiektami zabytkowymi
Ill. 3. Two very different landscapes. On the left, el Prat high-speed deltaic plain. The advertising boards face the
motorways taking advantage of the huge metropolitan visibility of the site. On the right, Vilanova i la Geltrú agrarian
landscape. An ancient set of relations between water streams, drystone walls and historical buildings performs the
identity of the site
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Il. 4. Historyczna ewolucja deltowego systemu osadnictwa. Powyżej: linearny schemat wiosek zlokalizowanych przy
starożytnej drodze do Santa Creu de Calafell. Pośrodku: sytuacja z lat 90. XX w., kiedy to zbudowano nową autostradę
C-32 i określono nowy terytorialny system relacji. Poniżej: propozycja przekształcenia istniejącej autostrady oraz
węzła drogowego – nowa aleja metropolitalna o silnym charakterze miejskim połączy el Prat z linearnym systemem
wiosek wzdłuż drogi do Calafell
Ill. 4. Historical evolution of the deltaic system of settlements. Above: linear scheme of villages located alongside the
ancient road to the Santa Creu de Calafell. Middle: situation in the 90’, when the new motorway C-32 was built and
a new territorial system of relations is established. Below: proposal for the transformation of the existing motorway
and road junction: a new metropolitan avenue with a strong urban character will joint el Prat with the linear system of
villages along the road to Calafell
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Il. 5. Urbanistyczna ewolucja Vilanova i la Geltrú. Powyżej z lewej: osady Vilanova i la Geltrú zlokalizowane w bliskiej
relacji z głównym strumieniem równiny. Pośrodku z lewej: cechy charakterystyczne XIX-wiecznej rozbudowy – precyzyjnie
wyznaczony teren, ciągła tkanka miejska, nieciągłe węzły urbanistyczne w przestrzeni publicznej. Poniżej z lewej: eksplozja
miasta – nieograniczony i niekontrolowany rozrost strefy podmiejskiej oraz urbanizacja nieciągła. Z prawej: przyszłościowa
wizja Vilanova i la Geltrú – otwarte przestrzenie w skali terytorialnej umożliwią kontynuację rozbudowy miasta. Od gór aż
po morze przestrzeń otwarta staje się elementem ciągłym, który pozwoli odzyskać najważniejsze walory tożsamościowe
Ill. 5. Vilanovai la Geltrú thought its urban evolution. Left above – Foundational villages of Vilanova and La Geltrú, premodern
settlements located in close relation with the main water stream of the plain. Middle left – XIXth Century extension and its
main features: strictly framed area for extension, continuous built urban fabric and discontinuous urban nodes of public space.
Left below – The explosion of the city: unlimited and uncontrolled suburban dispersion and discontinuous urbanization.
Right -Future vision for Vilanovai la Geltrú – Territorial scale open spaces will readdress the extension of the city. From
the Mountain to Sea, the open space becomes the continuous element that will recover the main identity values of the site
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Il. 6. Hydrauliczna infrastruktura rozszerzenia El Prat. Delikatna równowaga ekologiczna w krajobrazie delty zostanie
zachowana dzięki specjalnemu potraktowaniu obiegu wodnego. Złożony system kanałów i stawów kontrolować będzie
przenikanie wody do podglebia, co spowoduje długofalowe odkażanie w warstwie wodonośnej. Ostatecznie system ten
ukształtuje strukturę przestrzeni publicznej w nowo rozbudowanym tworze
Ill. 6. Hydraulic infrastructure for El Prat extension. The delicate ecological equilibrium of the deltaic landscape will be
preserved through the special consideration towards the water cycle. A complex system of canals and ponds will control
the infiltration of aerial water to the subsoil, resulting in a long-term decontamination action of the aquifer. This very
complex system will finally shape the public space structure of the new extension
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Il. 7. Wizja przyszłej rozbudowy Vilanova i la Geltrú. Zgodnie z obecną strukturą własnościową obszar ok. 100 ha zostanie
podzielony na pięć dzielnic mogących stanowić autonomiczne jednostki powiązane z całością za pomocą mocnego
systemu przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej. Decyzja ta odnosi dwa skutki. Po pierwsze zaprogramowane
fazowanie całej rozbudowy stanowić będzie alternatywę dla rozwoju jednoetapowego określonego w poprzednim
planie ogólnym. Rozważa się jednostki podstawowe w postaci kwartałów 10–12-hektarowych. Z drugiej zaś strony,
ze społecznego i morfologicznego punktu widzenia, każda dzielnica traktowana będzie jako miejsce o silnej i odrębnej
tożsamości, w którym istniejące, barwne dziedzictwo stanie się kondensorem miejskości i życia społecznego
Ill. 7. Vision for the future extension of Vilanovai la Geltrú. Acording to the existing property structure the circa 100 ha.
area will be divided in five quarters which can be conceived as autonomous neighborhoods linked to the whole by a strong
system of public spaces and facilities. Two main statements arise from this first decision. One the one hand, a programed
phasing for the whole extension will be the alternative to the “one step” development defined in the previous Masterplan
for the area. The proposed 10–12 hectare quarters are considered, therefore, as basic management unit. On the other hand,
and from the social and morphological point of view, each quarter will be considered as a place with strong and single
identity, where existing heritage – coloured in the zooms- will be pointed as condensers of urbanity and social life
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Il. 8. Propozycja rozbudowy El Prat: istniejąca tkanka miejska oraz nowe struktury tworzą odrębne miasto dzięki
ciągłości przestrzeni publicznych opartych na śladach przeszłości oraz hydraulicznej strukturze terytorium delty
Ill. 8. Proposal for El Prat extension: existing urban fabric and new development become a single city through the
continuity of public spaces which, on the other hand, rely on ancient traces and hydraulicinfrastructure of the deltaic
territory
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Il. 9. Zakres terytorialny przyszłej rozbudowy Vilanova: od gór do morza
Ill. 9. Territorial scope of Vilanova’s future extension: from the Mountain all the way down to the Sea
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Il. 10. Przestrzeń publiczna jako zasadnicza struktura przyszłego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Powyżej:
system kanałów i stawów w El Prat funkcjonuje jako przestrzeń dla wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Poniżej: nowa
północna fasada Vilanova pomiędzy krajobrazem miejskim a naturalnym
Ill. 10. Public space as main structure for future Housing Developments. Above: El Prat system of canals and ponds
functioning as spaces for leisure and nature enjoyment. Below: Vilanova’s new north façade, where a delicate transition
between urbanity and landscape will be established
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Il. 11. Wizerunek miasta: nowa brama El Prat od północy. Złożony system relacji wizualnych odkrywa się, wkraczając
do centrum miasta z nowej alei. Cztery budynki średniej wysokości pełnią rolę punktów orientacyjnych precyzyjnie
ulokowanych w stosunku do planowanej drogi. Zróżnicowany układ wielkoskalowych przestrzeni publicznych
umożliwia kontakt wzrokowy z charakterystycznymi obiektami z dużej odległości
Ill. 11. The image of the City: new entrance to El Prat coming from the North. A complex system of visual relations
is discovered when approaching to the city center along the new avenue. Four medium-rise buildings function as
landmarks very precisely placed in relation with the trace of the future road.A diverse set of large-scale public spaces
allows the long view distance for landmark perception
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1. Wstęp
Globalizacja i rozwój ery informacyjnej wpływają na przekształcenia obszarów, dotychczas słabo
uprzemysłowionych, w nowe ośrodki gospodarcze. W Regionie Morza Bałtyckiego od 1990 r. prowadzona
jest międzynarodowa współpraca regionalna mająca na celu rozwój społeczno-gospodarczy powiązany
z ochroną wartości przyrodniczych [6]. Ze względu na wysoką jakość środowiska oraz atrakcyjny krajobraz, w regionie tradycyjnie dominowała funkcja rolnicza i turystyczna.
W artykule przedstawiono transformację regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie, który od zjednoczenia Niemiec, borykał się z problemami społecznymi związanymi ze znacznym spadkiem liczby ludności1
oraz bezrobociem [1]. Sytuacja ta zmienia się powoli na skutek działań władz regionu na rzecz rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, wspierania przedsiębiorczości i budowy gospodarki opartej na wiedzy,
a także poprawy atrakcyjności miast oraz podniesienia jakości życia. Szczegółowo proces transformacji opisano na przykładzie zmian zachodzących w mieście Greifswald. Prowadzone tam działania w pełni wpisują
się w długofalową międzynarodową strategię rozwoju przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego polegającą, między innymi, na wykorzystaniu potencjału średnich miast dla zrównoważonego wzrostu regionu oraz
budowaniu współpracy i wzmocnieniu powiązań między ośrodkami zurbanizowanymi2.
2. Region Meklemburgia-Pomorze Przednie
Region Meklemburgia-Pomorze Przednie cechuje najmniejsza gęstość zaludnienia wśród niemieckich krajów związkowych3. Na strukturę osadniczą regionu składają się dwa duże miasta: Rostock i będący
stolicą regionu Schwerin oraz cztery miasta średniej wielkości będące ośrodkami powiatowymi: Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald oraz Wismar. Pozostałymi elementami struktury osadniczej są małe miasteczka oraz miejscowości wiejskie, kurorty i kąpieliska. Dostępność komunikacyjną zapewniają trzy autostrady A14, A20, A24 łączące miasta regionu z Berlinem i Hamburgiem, a także 9 portów, sieć kolejowa
i 4 lotniska o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz 17 lądowisk [3].
Region południowo-zachodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego postrzegany jest jako obszar o wysokich wartościach i bogactwie zasobów środowiska przyrodniczego. Lasy, wielkoobszarowe tereny naturalne i wydmy strefy przybrzeżnej stanowią ostoję fauny i flory charakterystycznej dla tego regionu.
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim występuje wiele obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, jak
rezerwaty przyrody i krajobrazu, parki narodowe, rezerwaty biosfery oraz parki krajobrazowe, zajmujących blisko 20% powierzchni regionu. Piękno przyrody tego obszaru harmonizuje z malowniczością jego
zabudowy. Małe romantyczne miasteczka cechuje drobno skalowa zabudowa rustykalna lub pensjonatowa
w stylu klasycznej architektury nadmorskich kurortów, a dawne hanzeatyckie miasta zachwycają zabytkowymi zespołami w stylu gotyku ceglanego4 i specyficznymi budowlami portowymi. Wartości przyrodnicze
oraz kulturowe tego regionu związane z długowiekową tradycją miast hanzeatyckich, a także obecność
licznych kurortów i uzdrowisk nadmorskich sprawiają, że stanowi on jeden z atrakcyjniejszych, pod względem turystycznym i krajobrazowym, obszarów Europy.
	W ciągu 20 lat liczba ludności regionu spadła o około 14% wynosząc 1 874 840 mieszkańców w 1991 r. oraz 1 642 000
w 2010 [1].
2
Tallin Report 1994 [za:] www. vasab.org
3
	Gęstość ludności regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie wynosiła w 2011 r. 71 os /km2 [1]. Podobną strukturę ma
sąsiednie polskie województwo zachodniopomorskie, gdzie liczba ludności wynosi 1 693 000 przy gęstości zaludnienia 74 os /km2 [za:] www.stat.gov.pl/gus
4
	Zabytkowy układ urbanistyczno-architektoniczny miast Wismar i Stralsund został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1
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Gospodarka tego regionu dotychczas rozwijała się głównie na podstawie turystyki i usług związanych z wypoczynkiem i lecznictwem uzdrowiskowym, generujących wysokie przychody, a także sektora
rolniczego i rybołówstwa. Obecność licznych ośrodków portowych przyczyniała się do rozwoju handlu
morskiego i przemysłu stoczniowego. W związku z turystycznym charakterem regionu można zauważyć,
że w kurortach nadmorskich atrakcyjną przestrzeń publiczną tworzy parkowa promenada5 z molo, która wiąże się z różnorodną i specyficzną strefą usługową. Przykładem takiej koncentracji atrakcji jest np.
zespół muzealny w porcie w Pennemunde6, w Trassenheide7, a także w okolicy Cesarskich Uzdrowisk8.
Te specyficzne usługi stanowią wizytówkę nie tylko danej miejscowości, ale i całego regionu, stając się
miejscem docelowym wycieczek wczasowiczów i indywidualnych gości9.
Region Meklemburgia-Pomorze Przednie należał do najsłabiej uprzemysłowionych krajów związkowych Niemiec. W latach 90. w większości miast regionu miało miejsce zjawisko odpływu ludności
– „schrinking city”. Proces ten, pomimo wielu działań na rzecz wzrostu atrakcyjności regionu, tworzenia
nowych miejsc pracy, poprawy dostępności do szkolnictwa, usług oraz odnowy obszarów miejskich, został
zahamowany tylko w Greifswald i Rostocku (tabela 1).
Ta b e l a 1
Zmiany liczby ludności w Regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie
w latach 1991–2010
Liczba ludności (w tys.)
1991

2004

2010

1 874,5

1 719,7

1 624,0

Schwerin

125,9

97

95,2

Rostock

244,4

198,9

202,7

Neubrandenburg

87,8

68,4

65,8

Stralsund

72,0

58,8

57,6

Greifswald

65,5

52,6

54,6

Wismar

54,2

45,4

44

Region

(opracowanie: autor za [1])
	W przypadku Uzdrowisk Cesarskich (Benzin, Heringsdorf i Alhbeck) promenada wiąże sąsiednie miejscowości
i znajduje swą kontynuacje po stronie polskiej w Świnoujściu, w formie ciągu spacerowego na wydmach (obecnie
w budowie).
6
	W Pennemunde liczącym około 300 mieszkańców jest 5 muzeów: Muzeum Zjawisk Fizycznych Phanomenta, Muzeum Zabawek, Muzeum Historii i Techniki, Muzeum U-461 oraz Muzeum Lotnicze.
7
	W Trassenhaide (950 mieszkańców) sąsiadują ze sobą największa w Europie Farma Motyli, Wesołe Miasteczko i Odwrócony Dom z Parkiem Miniatur oraz Park Dzikiej Przyrody.
8
	W Uzdrowiskach Cesarskich (10 tys. mieszkańców) mieści się Muzeum Osobliwości Przyrodniczych, Muzeum
Muszli, Muzeum Lotnictwa, Termy, Ogród Tropikalny i Zakład Przyrodoleczniczy, Kasyno, Muszla Koncertowa
i Teatr Sezonowy.
9
	Kształtowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miejscowości wpływa również na nadgraniczne polskie kurorty – Świnoujście i Międzyzdroje, które wzorując się na swych niemieckich sąsiadach podejmują wiele działań na
rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie atrakcyjnej architektury, nowoczesną aranżację
placów i deptaków oraz placów zabaw dla dzieci.
5
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3. Rozwój ośrodków technologicznych w Meklemburgii – Pomorzu Przednim
Od początku lat dziewięćdziesiątych władze regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie prowadzą
działania na rzecz rozwoju zaawansowanej technologii, pobudzenia przedsiębiorczości i wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy. Główne cele polityki gospodarczej dotyczą promowania badań naukowych, pobudzenia innowacyjności oraz uzyskania spójnej strategii budowy powiązań między nauką a przemysłem.
Obecnie strategia rządu związkowego w tym zakresie obejmuje rozbudowę infrastruktury technologicznej
i badawczej oraz promocję badań naukowych, innowacyjności, powiązań sieciowych, rozwoju firm technologicznych oraz transferu wiedzy i technologii [5].
Tradycja powiązań między nauką a przemysłem w regionie sięga czasów przedwojennych. W latach
1936–1945 w miejscowości Pennemunde funkcjonował Wojskowy Instytut Badawczy i Instytut Doświadczalny Luftwaffe skupiony nad opracowaniem i testowaniem nowoczesnej technologicznie broni – rakiety
balistycznej V-2 oraz bezzałogowego samolotu – pocisku V1. Pennemunde stanowił prototyp ośrodka zaawansowanej technologii, rodzaj miasta naukowego, w którym istniały laboratoria i hale doświadczalne,
a także linia produkcyjna rakiet oraz ich komponentów10. W ramach Instytutu pracowało 1500 naukowców
i 8000 inżynierów, którzy wraz z opracowaną tam technologią stali się podstawą rozwijanych po wojnie
w USA i ZSRR programów rakietowych.
Przed rokiem 1990 zaplecze naukowe regionu tworzyły głównie dwa uniwersytety w Greifswald
i Rostocku sięgające tradycją do czasów średniowiecznych oraz kilka ośrodków badawczych, zbudowanych na istniejącym potencjale naukowym. Lata 90. przyniosły silny rozwój infrastruktury naukowej
(tab. 2) poprzez powołanie nowych uczelni w Stralsundzie, Rostocku, Neubrandenburgu, Schwerinie oraz
rozbudowę istniejących uniwersytetów11, zwiększenie specjalizacji, integracje szkół wyższych w jeden
ośrodek12. Z powstaniem nowych uczelni i restrukturyzacją istniejących wiązał się proces odnowy dawnych obiektów uniwersyteckich, adaptacja opuszczonej zabudowy na cele dydaktyczne13 oraz budowa
nowych kampusów. Równolegle stworzono atrakcyjne warunki w regionie dla osiedlania się oraz rozbudowy istniejących instytucji naukowo-badawczych. Od lat 90. w regionie rozpoczęło działalność kilkanaście centrów badawczych należących do prestiżowych, globalnie znanych towarzystw naukowych, jak
oddziały Instytutu Maxa Plancka, Instytutu Leibniza czy Instytutu Fraunhofera. Kolejnym działaniem
była budowa spójnego systemu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze high-tech. W celu
wspierania firm start up i spin off powstała w ramach programu „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” [10] sieć centrów technologii – ośrodków pełniących funkcje doradcze, prowadzące inkubacje
młodych firm i oferujące im wsparcie i wiele wyspecjalizowanych usług, a także realizujące projekty
ukierunkowane na rozwój gospodarczy regionu. W oparciu o centra technologii utworzono parki technologiczne ukierunkowane na rozwój branży high-tech, w Greifswald, Warnemunde (Rostock), Schwerinie
i Wismarze. Parki i centra technologii są ściśle powiązane zarówno z uniwersytetami, jak i ośrodkami
10

11

12

13

Większość zabudowań zniszczono w czasie bombardowania Pennemunde. W całości pozostała fabryka ciekłego
tlenu, linia kolejowa z dworcem, lotnisko z ukrytymi w ziemi hangarami, oraz elektrownia funkcjonująca jako Muzeum Historii i Techniki.
Nakłady finansowe przeznaczone na odnowę i rozwój uczelni w regionie są wysokie. W Rostocku w latach
1991–2010 w infrastrukturę uczelni zainwestowano 500 mln Euro, a w latach 2010–2015 planuje się zainwestowanie kolejnych 250 mln Euro. Równolegle sukcesywnie wzrastają nakłady na finansowanie badań naukowych.
[Za:] Universitat in Zahlen, Universitat Rostock 2011.
Przykładem uczelni, która powstała w efekcie integracji kilku szkół wyższych jest Uniwersytet w Wismarze utworzony w roku 1992 na bazie Politechniki w Wismarze, Szkoły Studiów Morskich w Warnemunde i Wyższej Szkoły
Sztuki Użytkowej w Heiligendamm.
Akademia Muzyczna i Teatralna założona w 1994 w Rostocku ma swoją siedzibę w odrestaurowanym XIII-wiecznym klasztorze św Katarzyny.
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Arndta

Uniwersytet
Nauk
Stosowanych
Uniwersytet
Nauk
Stosowanych

1908
1992
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nazwa

7

12,5

2,5

2,2

0,5

15

0,3

liczba
rok
studentów
powstania
(tys.)

Uczelnia

Centrum Badawcze Wismar

Instytut Fizyki Plazmy im. Maxa
Plancka
Instytut Nauki i Technologii
Plazmy im. Leibniza
Instytut Biotechnologii Morskiej
(IMAB)
Instytut Friedricha Loefflera
(wyspa Riems)
Instytut Cukrzycy w Karlsburg
Centrum Badań nad Czujnikami

Instytut Badań Demograficznych
im. Maxa Plancka
Instytut Grafiki Komputerowej
Fraunhofera
Centrum Oprogramowania
Instytutu Fraunhofera
Instytut Katalizy im. Leibniza
Instytut Badań Morza Bałtyckiego
im. Leibniza w Warnemunde
Instytut Fizyki Atmosfery im.
Leibniza Kulungsborn
Instytut Biologii Zwierząt
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1992
2006
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rok
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Park Technologiczny
Centrum Technologii i Wismar
Przemysłu (TGZ)
Centrum Badań i Technologi (TFZ)
Multimediaport

Pomorskie Centrum Technologii
(TZV)
Park Technologiczny Greifswald
BioTechnikum
Centrum Promocji Badań (ZFF)

Stralsundzkie Centrum Innowacji i
Inkubacji (SIG)

Park Technologiczny
Centrum Technologii i Schwerin
Przemysłu (TGZ)
Park Technologiczny w Warnemunde
Centrum Technologiczne (TZW)
Rostockie Centrum Innowacji i
Inkubacji (RIGZ)
Centrum Badawcze Biomateriałów i
Biosystemów (FRZ) w Warnemunde
Centrum Bezpieczeństwa Morza
Bałtyckiego MBSZ
Biomedyczne Centrum Badawcze
Centrum Transferu i Technologii
Laserowej (LITZ)
Centrum Informatyki ICR
(Roggentin)
Agro Technikum (Lusewitz)
Centrum Technologii Innowacji
i Inkubacji (TIG)
Centrum Technologii Żywności (ZLT)
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Park technologiczny/centrum technologii – inkubator
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badawczymi w sensie kooperacyjnym oraz przestrzennym. Ośrodki te zlokalizowane zostały najczęściej
w strukturze śródmiejskiej albo jako samodzielne zespoły urbanistyczne zlokalizowane w atrakcyjnym
otoczeniu, jak np. na brzegu jeziora (Schwerin), na cyplu dawnego portu (Wismar), w kurorcie (Warnemunde) bądź też w ramach kampusu uczelni (Wismar, Warnemunde, Greifswald). Równolegle rozpoczęto budowę sieci parków biznesowych i przemysłowych oferujących tereny inwestycyjne praktycznie
w każdej gminie.
Wzmocnienie infrastruktury naukowej przyczynia się do zmiany struktury społecznej miast na skutek znacznego zwiększenia liczby studentów i młodych naukowców. W efekcie Greifswald i Stralsund
stają się „młodymi miastami” ze względu na rosnący odsetek gospodarstw domowych prowadzonych przez
osoby poniżej 30 lat14. Obecność uniwersytetów, centrów doskonałości, wyspecjalizowanych instytutów
naukowych i ośrodków technologicznych pozwala na ukierunkowaniu badań i przemysłu na określone
sektory, takie jak: energetyka ze źródeł odnawialnych, rolnictwo ekologiczne, technologia żywienia, nauki
o życiu, biotechnologia i medycyna oraz ICT.
Partnerstwo między instytucjami nauki i przemysłu przynosi obustronne korzyści. Firmy uzyskują
dostęp do najnowszych badań i możliwość wprowadzenia znaczących innowacji do produkcji. Z kolei
naukowcy mają możliwość prowadzenia badań praktycznych, testowania wyników pracy w warunkach
rzeczywistych i komercjalizacji badań, a także uczestnictwa w stażach i wspólnych projektach. Rozwój
instytucji naukowych i badawczych, a także wzrost liczby studentów i obecność infrastruktury transferu
wiedzy, nauki i technologii przyczyniają się do promowania kariery naukowej jako ścieżki prowadzącej do
rozwoju przedsiębiorczości. Studentom i absolwentom uczelni oferowane są praktyki, dzięki którym zyskują one doświadczenie i wiedzę. Równolegle firmy i ośrodki badawcze wyszukują wśród praktykantów
przyszłych pracowników. Długotrwała współpraca pomiędzy instytucjami nauki i przemysłu wpływa na
tematykę badań, które skupiają się wówczas na konkretnych potrzebach przemysłu.
Działaniom wpływającym na transformację gospodarczą towarzyszą starania na rzecz podniesienia
atrakcyjności przestrzeni miast. Wśród podejmowanych działań można wyróżnić: renowację historycznych
dzielnic, dbałość o jakość przestrzeni w nowych założeniach oraz atrakcyjne kształtowanie architektury.
W strukturę miasta wprowadzane są obiekty charakterystyczne o znaczącej funkcji, które generują ruch
i służą budowie nowych przestrzeni publicznych. Przy ich projektowaniu zatrudniani są architekci gwiazdy, jak np. Jean Nouvel15, Gunter Henn czy Stefan Behnisch16, którzy swoimi realizacjami podnoszą prestiż miejsca, a zapewniając promocję i gwarantując wysoką jakość estetyczno-kompozycyjną rozwiązania,
tworzą nową markę w mieście.

	Odsetek ten wynosi 25% dla Greifswald i 22% dla Stralsundu [1].
	Jean Nouvel jest autorem budynku centrum technologicznego w Wismarze zbudowanym w 1999 r. w ramach odnowy starego portu drzewnego. Usytuowany na samym końcu cypla dwukondygnacyjny obiekt wydaje się unosić
ponad wodą. Wrażenie to wynika z dopasowania budynku do linii brzegowej oraz głębokiego podcięcia parteru.
Swą stylistyką obiekt nawiązuje do zabudowy portowej,co dodatkowo jest podkreślone kolorowymi kontenerami
ustawionymi na dachu. Obiekt poprzez przeszkolone ściany pozwala na pełny kontakt z wodą, dając niecodzienny
klimat i wrażenia w miejscu pracy.
16
	Oceanarium w Stralsundzie zbudowane w 2008 r. według projektu firmy Behnisch Architekten zlokalizowane jest
na wyspie portowej w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Nowoczesny organiczny budynek formują cztery
główne bryły połączone szklanym holem z kładkami komunikacyjnymi. W każdej z tych brył mieści się odrębna
wystawa. Idea i forma tych obiektów nawiązuje do kamieni opływanych przez wodę. Rozczłonkowanie budynku na
cztery formy pozwala zachować skalę sąsiedniej zabudowy. Z zewnątrz obłe formy budynku,wykonane z cienkiej
białej wygiętej blachy przypominają żagle kołyszące się na wietrze. Formy te wystają pomiędzy czerwono-ceglastą
zabudową portu, tworząc nowy znak tożsamości miasta.
14
15
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4. Rozwój ośrodka technologicznego w Greifswald
Uniwersytecko-hanzeatyckie miasto Greifswald jest piątym miastem co do wielkości ośrodkiem kraju
związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i drugim po Stralsundzie centrum regionu Pomorze Przednie.
Greifswald położone jest nad rzeką Ryck w pobliżu przyrodniczych obszarów chronionych, malowniczych wysp
Rugia i Uznam oraz wybrzeża Bałtyku. Miasto zlokalizowane bezpośrednio nad zatoką Greifswald jest atrakcyjne turystycznie ze względu na wartości przyrodniczo-kulturowe i krajobrazowe, a także szeroką, jak na swoją
wielkość, gamę usług kultury i rekreacji. W bezpośrednim sąsiedztwie mieści się rezerwat Eldena, a w mieście
funkcjonuje kilka muzeów, teatr, kino, sala koncertowa, obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, zoologiczny i arboteum17, a także centrum sportowe ze stadionem. Poza funkcją turystyczną Greifswald pełni przede
wszystkim rolę silnego ośrodka uniwersyteckiego i technologicznego – miasta wiedzy.
Obecność kampusu uniwersyteckiego oraz infrastruktury naukowo-technologicznej odzwierciedla
się w bardzo czytelnej strukturze miasta o charakterystycznych, jednorodnych morfologicznie obszarach.
Głównymi elementami struktury miasta jest zespół staromiejski położony nad rzeką Ryck. Malownicze
nadbrzeża rzeki, z zaparkowanymi żaglówkami, są otoczone obiektami o cechach architektury portowej
oraz charakterystyczne kolorowe domy, stanowiące tło dla portu-muzeum. Historyczne centrum otoczone
plantami, założonymi w miejsce dawnych murów obronnych, zdominowane trzema wieżami kościelnymi
w stylu gotyku ceglanego i zaakcentowane ozdobnymi szczytami, górującymi nad niską zabudową wyraźnie wydziela się na tle struktury miejskiej. W zespole staromiejskim, głównie w jego zachodniej części, mieści się dzielnica uniwersytecka. Uniwersytet zajmuje kilka powiązanych kwartałów, a pojedyncze
obiekty uniwersyteckie są rozproszone w całym obszarze staromiejskim. Stare miasto otacza zabudowa
kwartałowo-pierzejowa o funkcji mieszkaniowej, przeplatająca się z drobnoskalowymi jednostkami zabudowy jednorodzinnej. Tkanka o większej skali – osiedla wielorodzinne, tereny usługowe i przemysłowe
zlokalizowane są w sąsiedztwie strefy peryferyjnej miasta.
Zabudowa uniwersytecka ma charakter rozproszony. Wyraźnie rysują się trzy obszary: dzielnica
uniwersytecka w historycznym centrum miasta, miasteczko akademickie z ogrodem botanicznym oraz
nowy kampus, rozwijany od lat 90. we wschodniej części miasta. W nowym kampusie mieszczą się obiekty wydziału matematyczno-przyrodniczego, medycznego, Biblioteki Uniwersyteckiej, kompleksu klinik,
a także Instytutu Badań i Technologii Plazmy Leibniza, inkubatora BioTechnikum oraz interdyscyplinarnego Centrum Doskonałości Absorpcji i Transportu Leków (C-DAT). Układ przestrzenny nowego kampusu
definiuje sieć przestrzeni publicznych. Jej głównym elementem jest okrągły plac Bertholda Beitza, przy
którym mieści się Biblioteka Uniwersytecka. Po jej przeciwnej stronie wnętrze zamyka potężny obiekt
szpitalny, wyłaniający się znad jeziora będącego naturalnym przedłużeniem płaszczyzny placu. Z placu
wychodzą trzy ciągi piesze, z których jeden w formie alei obsadzonej dwustronnie linią wysokich drzew
jest osią założenia całego kampusu. Wzdłuż niego skupiają się poszczególne obiekty dydaktyczno-naukowe formujące miękką pierzeję. Ciąg ten wieńczy prostokątny wielopoziomowy skwer przy inkubatorze
technologicznym BioTechnikum oraz Instytucie Genetyki i Badań nad Genomem, otwarty na park miejski Rosengarten. Założenie kampusu tworzy trzy- i czterokondygnacyjna zabudowa o atrakcyjnej formie
i wysokiej jakości detalu zarówno w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej. Otoczenie obiektów jest
zaprojektowane kompleksowo. Od strony ciągu pieszego tereny niezabudowane mają charakter parkowy,
z roślinnością i małą architekturą budującą klimat i tożsamość miejsca.
Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta funkcjonuje w Greifswald, z niewielkimi zmianami, przerwami
i ograniczeniami od czasów średniowiecznych18.
	Większość z tych usług stanowiąc zaplecze naukowo-badawcze uniwersytetu, jest udostępniane zwiedzającym.
	Uniwersytet w Greifswald został założony w 1456 r. i jest jednym z najstarszych niemieckich ośrodków szkolnictwa
wyższego.
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Po 1990 r. nastąpiła restrukturyzacja uczelni związana z odnową wydziałów i kierunków zamkniętych w czasach NRD [11]. Obecnie na strukturę Uniwersytetu składa się pięć wydziałów: Teologii,
Prawa i Nauk Politycznych , Medycyny, Sztuk Pięknych i Matematyczno-Przyrodniczy. Uniwersytet
jest największym pracodawcą w mieście, zatrudniając prawie 6 tysięcy pracowników [11]. Obecność
studentów i młodych pracowników naukowych w mieście sprawia, że buduje ono swój wizerunek jako
ośrodek dynamiczny i nowoczesny [4]. Wysokie zatrudnienie w uczelni oraz w pozauniwersyteckich
jednostkach naukowych sprawia, że co trzeci mieszkaniec jest związany bezpośrednio z sektorem nauki
i szkolnictwa wyższego.
Od 1990 roku działania Uniwersytetu w Greifswald skupiały się na uzyskaniu wysokiej pozycji
i prestiżu na niemieckim rynku, co wpłynęło na szybkie wdrożenie systemu bolońskiego i wprowadzeniu,
jako pierwsza uczelnia, dwustopniowych studiów o wszechstronnej i zróżnicowanej ofercie [11]. Strategia
ta przyniosła efekt, co przejawia się czterokrotnym wzrostem liczby studentów w ciągu dwudziestu lat
(z 3200 w 1990/1991 roku do 12,500 w 2011/2012 roku). Dwie trzecie studentów przyjeżdża do Greifswald
spoza regionu, przyciągani prestiżem i pozycją rankingową uczelni, a szczególnie Wydziału Medycznego
[11]. Uniwersytet stwarza swoim absolwentom możliwość kontynuacji nauki i uczestnictwa w badaniach
w ramach czterech multidyscyplinarnych zespołów, czym przyczynia się do ich pozostania w mieście.
Uniwersytet prowadzi ukierunkowane badania naukowe w ramach centrów doskonałości i w ścisłej
współpracy z wszystkimi instytucjami naukowymi obecnymi w mieście. Wiodące dziadziny rozwijane
w ramach współpracy zewnętrznej, określają główną tematyka badań: fizykę plazmy, biologię molekularną, medycynę, biotechnologę i kulturę krajów nadbałtyckich. Sieć kooperacyjna uniwersytetu wiąże go
z instytucjami lokalnymi i regionalnymi, w rozumieniu całego basenu Morza Bałtyckiego, oraz globalnymi
poprzez jego filię w Wietnamie [7]. O jakości prowadzonych badań i prestiżu naukowym Uniwersytetu
w Greifswald świadczy fakt, że w ciągu ostatnich dziecięciu lat wysokość zewnętrznych grantów przyznanych uniwersyteckim zespołom naukowym wzrosła trzykrotnie, a jego pozycja w rankingach jest stale
wysoka [7].
Rozwój uniwersytetu wiąże się również z przekształceniem jego struktury fizycznej poprzez odnowę zabytkowych obiektów uniwersyteckich mieszczących się w historycznym centrum, jak np. barokowy
Gmach Główny, Stara Biblioteka i Klinika, a także budową nowego kampusu. Inwestycje w obszarze
nowego kampusu rozpoczęły się na początku lat 90. Pierwsze obiekty: BioTechnikum i Instytut Leibniza
oraz wybrane oddziały kliniki zostały oddane do użytku latach 1994–1995. Główny ruch budowlany rozpoczął się po 2000 r., kiedy powstała Biblioteka, budynki dydaktyczne i kompleks klinik. Nakłady na rzecz
odnowy i rozbudowy kompleksu uniwersyteckiego w latach 1991–2007 wyniosły 470 mln euro [7]. Proces
budowy kampusu jest przewidziany do 2015 r.
Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej uniwersytetu stanowi jeden z kierunków budowy innowacyjnego ośrodka naukowo-technologicznego. Kolejny element wiąże się z wykorzystaniem
potencjału naukowego uniwersytetu i jego rozszerzenie w ramach wyspecjalizowanych jednostek badawczych. W latach 90. w Greifswald otwarto wiele ośrodków badawczych objętych patronatem prestiżowych
instytutów powiązanych z uniwersytetem personalnie, kooperacyjnie i tematycznie. Ważnym elementem
rozwoju potencjału naukowego Greifswald jest znaczna rozbudowa Narodowego Centrum Badań nad Zdrowiem Zwierząt Friedricha Loefflera mieszczącego się na wyspie Riems. Wśród nowych ośrodków naukowych można wymienić Centrum Badań i Technologii Plazmy Instytutu Leibniza, zlokalizowany w ramach
budowanego kampusu oraz Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka założony w 1994 r. Instytut prowadzący
badania nad fizycznymi uwarunkowaniami elektrowni termojądrowych mieści się w budynku zbudowanym w 2000 r. według projektu Guntera Henna. Obiekt zlokalizowany na pograniczu miasta, nad brzegiem
jeziora, składa się z czterech przestrzeni funkcjonalnych, odzwierciedlonych w formie budynku. Najważ-
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niejszym elementem jest kompleks reaktora, w którym budowany jest eksperymentalny stellarator19 Wendelstein 7x. Sześcienny obiekt reaktora otaczają jednostki techniczne oraz wydłużona część laboratoryjna
połączona prostopadle z trzema obiektami biurowymi. Ważnym elementem funkcjonalnym są przestrzenie
komunikacyjne, formowane w sposób sprzyjający nieformalnym kontaktom. Bryłę budynku, zdominowaną obiektem reaktora, przekrywa mocno pofalowany dach nawiązujący do nadmorskiej lokalizacji.
Budowa stabilnej sieci kooperacyjnej wiąże się z obecnością niezależnych instytucji pośredniczących i fundacji finansujących programy badawcze, a także budujących powiązania pomiędzy nauką a przemysłem. Wśród instytucji finansujących badania w Greifswald można wymienić Kolegium Naukowe Fundacji Alfreda Kruppa zlokalizowane w sercu starego miasta przy katedrze Św. Mikołaja w bezpośrednim
sąsiedztwie dzielnicy uniwersyteckiej. Mieści się w nowoczesnym budynku, o minimalistycznej architekturze i kubistycznej formie, zbudowanym w 2002 r. według projektu Michaela Gaensslera. Obiekt został
wkomponowany w historyczną tkankę w sposób harmonizujący z otoczeniem poprzez utrzymanie skali,
rytmu i kolorystyki zabytkowych budynków. Jego elewacje wykończone pomarańczową cegłą nawiązują
do faktury i barwy ceglanej architektury gotyckiej oraz utrzymanych w jednolitym kolorze dachów starego
miasta. Z kolei duże przeszklenia towarzyszące częściom reprezentacyjnym i społecznym nadają obiektowi lekkości i stanowią niewidzialną ścianę, integrując wnętrze z otoczeniem zewnętrznym. Przeszklenia
te kontrastują z niewielkimi oknami doświetlającymi przestrzenie komunikacyjne i indywidualne biura.
Wnętrze budynku, w dużej mierze otwarte, sprzyja tworzeniu kreatywnego środowiska pracy. Obiekt mieści sale konferencyjne, wykładowe i laboratoria, a także apartamenty gościnne. Instytut ściśle współpracuje
z uniwersytetem, fundując stypendia i finansując projekty badawcze oraz zajęcia dla doktorantów, a także specjalistyczne wykłady i konferencje dla jego pracowników prowadzone przez naukowców z innych
ośrodków krajowych i zagranicznych.
Instytucją pośredniczącą w poszukiwaniu finansowania na badania naukowe jest uniwersyteckie
Centrum Promocji Badań (ZFF), założone w 2007 r. w celu poprawy jakości i intensyfikacji działalności
naukowej. Oferuje ono pomoc w pozyskaniu funduszy na badania ze źródeł zewnętrznych, takich jak programy UE. Centrum skupia się też na wsparciu komercjalizacji badań oraz pobudzeniu transferu wiedzy
i technologii z uniwersytetu do przemysłu, czym przyczynia się do wzmocnienia sieci powiązań pomiędzy
przemysłem a środowiskiem akademickim. Do instytucji budujących sieć łączącą naukę i biznes należy
Centrum Wymiany Wiedzy (CKI) utworzone w 2006 r. przez firmę Siemens AG, przy współpracy z Uniwersytetem oraz Instytutem Fizyki Plazmy Maxa Plancka oraz Instytutem Nauki i Technologii Plazmy.
Jej celem jest transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerskimi instytucjami, a także pobudzenie
innowacyjności w przemyśle. Instytucja ta poprzez system stypendiów, staży i konkursów wspiera utalentowanych studentów, stając się jednocześnie narzędziem wpierającym proces rekrutacji pracowników. Jest
to wysoce skomercjalizowany program kooperacyjny, jeden z blisko dziesięciu tego typu na świecie [7].
Budowę partnerstwa pomiędzy instytucjami nauki i przemysłem prowadzi przede wszystkim Pomorskie Centrum Technologii (TZV) założone w 1991 r. Centrum oferuje specjalistyczne usługi dla firm,
a także prowadzi działalność na rzecz pobudzenia i wspierania przedsiębiorczości. W ramach TZV funkcjonuje inkubator oferujący młodym firmom przestrzeń biurową i laboratoryjną oraz profesjonalne doradztwo i usługi. Inkubator dysponuje także centrum konferencyjnym. Budynek TZV mieści się w parku technologicznym, zlokalizowanym w południowej części miasta niedaleko obwodnicy i strefy przemysłowej.
Park technologiczny o powierzchni 27 ha został założony na obszarze zainwestowanym, w celu zakładania
nowoczesnych przedsiębiorstw technologicznych oraz ośrodków B&R. Drugi inkubator technologiczny
BioTechnikum założony w 1996 r., nastawiony jest na promowanie rozwoju naukowo-gospodarczego regionu i wsparcie młodych firm biotechnologicznych, biomedycznych i bioinformatycznych, oferując im
19

Urządzenie służące do utrzymywania gorącej plazmy oraz badania warunków zachodzenia kontrolowanej reakcji
jądrowej.
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przestrzeń laboratoryjną, biurową, a także specjalistyczny sprzęt i urządzenia. Inkubator oferuje wysokiej
jakości miejsca pracy, a także sale szkoleniowe i przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna. BioTechnikum jest także koordynatorem współpracy w ramach sieci inicjatyw klastrowych, w których uczestniczą
partnerzy z Greifswald. Przykładem takiej współpracy jest projekt BioCon Valley podjęty na rzecz promocji i rozwoju przemysłu zdrowia oraz ScanBalt-Bioregion organizacja klastrowa prowadząca badania nad
zrównoważonym rozwojem i wzrostem gospodarczym metaregionu Bałtyku [2]. Kolejnym klastrem jest
Balticnet-Plasmatec, który ułatwia wymianę wiedzy i współpracę dotyczącą technologii plazmy pomiędzy
uczelniami, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami.

5. Wnioski
Działania podejmowane w ramach transformacji gospodarczej miasta Greifswald wpisują się w politykę kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie. Koncentrują się na rozwoju uniwersytetu
poprzez rozbudowę, wzmocnienie potencjału, zwiększenie liczby pracowników naukowych i studentów
oraz modernizację i budowę nowego kampusu. Drugim działaniem było sprowadzenie do miasta krajowych, prestiżowych ośrodków naukowo-badawczych, a także rozwój infrastruktury gospodarki opartej na
wiedzy: centrum technologii, inkubatorów, parku technologicznego i sieć instytucji wspierających komercjalizację badań i transfer technologii. Podjęcie tych kroków pozwoliło na utworzenie skutecznego partnerstwa o strukturze sieciowej, powiązanego wzajemnymi zależnościami kooperacyjnymi. Podniesieniu
znaczenia ośrodka badawczego służy uczestnictwo w regionalnych inicjatywach klastrowych, a także specjalizacja badań. Poprzez skupienie uwagi na wąskiej dziedzinie nauki – rozwoju wybranych pół badawczych i koncentracji niezależnych instytucji naukowych i okołobiznesowych z nimi związanych – miasto
staje się znaczącym ośrodkiem rozwoju tych dyscyplin. W efekcie wzrasta ranga uniwersytetu, a miasto
plasuje się wśród ośrodków o silnym potencjale wzrostu [4].
Gospodarka miasta zmienia swoje oblicze dzięki uniwersyteckim specjalizacjom naukowym oraz
interdyscyplinarnym projektom prowadzonym w ramach ośrodków technologicznych. W mieście osiedlają
się firmy z nowoczesnych sektorów, takich jak energetyka odnawialna, biotechnologia, medycyna, farmacja i IT. Transformacja gospodarcza przynosi zmiany w sferze społecznej, poprzez duży udział młodych
i wysoko wyspecjalizowanych ludzi na rynku pracy, spadek bezrobocia oraz znaczny wzrost pracowników
sektora B&R [4]. Dynamika zmian demograficzno-społecznych wskazuje na korelacje pomiędzy aktywizacją naukowo-technologiczną ośrodka i jego atrakcyjnością przestrzenną a zatrzymaniem procesu „kurczenia się” miasta i związanym z nim ubytkiem mieszkańców.
Obiekty związane z naukowo-technologiczną funkcją miasta odgrywają rolę w kształtowaniu jego
przestrzeni. Budowa nowych zespołów laboratoryjnych, dydaktycznych czy naukowych powiązana jest
z tworzeniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej, co wskazuje na zaangażowanie władz w kształtowaniu
innowacyjnego wizerunku miasta. W skali miasta tereny związane z funkcją uniwersytecką, parkiem technologicznym oraz instytucjami naukowymi są rozproszone, zintegrowane i otoczone „zwykłą” miejską
zabudową. Towarzyszące im tereny publiczne lub społeczne cechują się wysokiej jakości rozwiązaniami,
dbałością o detal urbanistyczny i szczególną atmosferą. Jakość zagospodarowania wraz z efektowną architekturą dają efekt przestrzenny o osobliwym wyrazie estetycznym. Nowoczesna, specyficzna, uniwersytecko-badawcza zabudowa o wysokich walorach artystycznych, osadzona w zadbanym otoczeniu tworzy
nową tkankę o wyrazistej formie i znaku w przestrzeni. W rezultacie miejsca te stają się punktami charakterystycznymi, elementami tożsamości i nowymi symbolami miasta. Te zespoły nowoczesnej zabudowy,
zlokalizowane w różnych dystryktach, tworzą mikro- i makrodzielnice wiedzy, odzwierciedlając w tkance
miasta naukowo-techologiczną strukturę Greifswald.
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1. Introduction
Globalization and the development of the information era influence the transformation of poorly
industrialized areas into new economic centres. International cooperation aiming at the protection of natural
values as well as social and economic development has been in progress in the Baltic region since 1990 [6].
On account of its high-quality environment and attractive landscape, this area was traditionally dominated
by the agricultural and tourist functions.
This paper presents the transformation of the region of Mecklenburg-Western Pomerania which
has been grappling with social problems related to a significant decrease in its population1 and with
unemployment since the unification of Germany [1]. This situation is changing slowly as a result of the
regional authorities’ actions which aim at developing the industry of advanced technologies, supporting
entrepreneurship and building a knowledge-based economy as well as increasing the attractiveness of the
towns and cities and the quality of life. The detailed process of transformation will be exemplified by
changes in the city of Greifswald. Its activities are fully adjusted to the long-term international strategy of
the spatial development of the Baltic region which consists in using the potential of medium-sized cities for
the sustainable growth of this area, building cooperation, strengthening relations between its centres etc.2
2. The region of Mecklenburg-Western Pomerania on the baltic seacoast
The region of Mecklenburg-Western Pomerania is characterized by the lowest population density
among the German federal states3. Its settlement structure consists of two big cities: Rostock and Schwerin
(the capital of the region) and four medium-sized cities: Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald and
Wismar – district centres. The remaining elements of this structure are small towns, villages, holiday resorts
and watering places. Transport accessibility is facilitated by three motorways: A14, A20 and A24, which
connect the cities with Berlin and Hamburg, as well as nine ports, a railway network, four airports of
national and international importance and seventeen landing fields [3].
The southwest coast of the Baltic Sea is perceived as an area with high values and rich natural
resources. Forests, vast natural grounds and dunes act as refuge for fauna and flora characteristic of this
region. Mecklenburg-Western Pomerania has a number of legally protected natural areas, such as nature and
landscape reserves, national parks, biosphere reserves or landscape parks, occupying nearly 20% of its total
area. The beauty of nature harmonizes with picturesque buildings. Small romantic towns are characterized by
rustic objects or pensions in the classic architectural style of seaside resorts, whereas old Hansa towns delight
with brick gothic historical complexes4 and curious port edifices. The natural and cultural values of this region,
related to the centuries-old tradition of Hansa towns, as well as the presence of numerous holiday and health
resorts make it one of the most attractive European areas as far as tourism and the landscape are concerned.
The regional economy developed mainly on the basis of tourism and services related to recreation
and medical care generating high incomes as well as the agricultural and fishing sectors. The presence of
many port centres supported the development of maritime trade and shipyard industry. In relation to the
1

2
3

4

Within twenty years, the population of this region decreased by c. 14% from 1,874,840 in 1991 to 1,642,000
in 2010 [1].
Tallin Report 1994 (after: www.vasab.org).
In 2011, population density in Mecklenburg-Western Pomerania was 71 people per km2 [1]. A similar social structure
can be observed in the neighbouring Polish West Pomeranian Province with a population of 1,693,000 at the rate of
74 people per km2, after www.stat.gov.pl/gus
The historical urban and architectural layouts of Wismar and Stralsund are on the UNESCO World Heritage Sites
list.
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tourist character of this region, one can notice that an attractive public space in seaside resorts is formed by
a park promenade5 with a pier connected with the diverse service zone. Such concentrated attractions could
be exemplified by museum complexes in the ports of Peenemünde6 and Trassenheide7 and in the vicinity of
the Imperial Health Resorts8. These services are virtual showcases for a given locality as well as the entire
region becoming the destinations for excursionists, holidaymakers and individual guests9.
The region of Mecklenburg-Western Pomerania used to rank among the least industrialized federal
states in Germany. In the 1990s, it experienced the phenomenon of population drain (“shrinking cities”).
In spite of a series of actions which aimed at increasing the attractiveness of this region by creating new
valuable workplaces, improving access to education and renewing urban areas, this process was stopped in
Greifswald and Rostock only (Table 1).
Ta b l e 1
Population changes in the region of Mecklenburg-Western Pomerania
in the years 1991–2010
Population (thou.)
1991

2004

2010

1,874.5

1,719.7

1,624.0

Schwerin

125.9

97

95.2

Rostock

244.4

198.9

202.7

Neubrandenburg

87.8

68.4

65.8

Stralsund

72.0

58.8

57.6

Greifswald

65.5

52.6

54.6

Wismar

54.2

45.4

44

Region

(source: author after [1])

3. The development of technological centres in Mecklenburg-Western Pomerania
Since the early 1990s, the regional authorities of Mecklenburg-Western Pomerania have been
developing advanced technology, stimulating entrepreneurship and enhancing knowledge-based economy.
The main objectives of their economic policy concern the promotion of scientific research, the stimulation
5

6

7

8

9

In the case of the Imperial Health Resorts (Benzin, Heringsdorf and Alhbeck), the promenade integrates the
neighbouring localities and finds its continuation in Świnoujście on the Polish side in the form of a walking sequence
(under construction) on the dunes.
Peenemünde with c. 300 inhabitants has five museums: the Museum of Physical Phenomena Phanomenta, the Museum
of Toys, the Museum of History and Technology, the U-461 Museum and the Museum of Aviation.
Trassenheide (950 inhabitants) has Europe’s largest Butterfly Farm as well as the Funfair, the Reverse House with the
Miniature Park and the Wildlife Park.
The Imperial Health Resorts (10,000 inhabitants) have the Museum of Natural Curiosities, the Museum of Seashells,
the Museum of Aviation, the Baths, the Tropical Garden, the Physiotherapeutic Parlour, the Casino, the Concert Bowl
and the Seasonal Theatre.
Shaping a positive and attractive image of a locality also influences the Polish frontier resorts of Świnoujście
and Międzyzdroje which, being patterned after their German neighbours, take up a series of activities which aim
at increasing the quality of their public space through the introduction of attractive architecture and the modern
arrangement of squares, promenades and playgrounds.
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of innovativeness and a cohesive strategy of building connections between science and industry. The
federal government’s current strategy in this field includes the extension of technological and research
infrastructure, the promotion of scientific research, innovativeness, network connections, the development
of technological companies as well as science and technology transfer [5].
The tradition of connections between science and industry in this region dates back to the prewar
times. In the years 1936–1945, the Luftwaffe Military Institute of Research and Experimentation functioned
in Peenemünde. It designed and tested modern technological weapons: the V1 missile and the V2 ballistic
rocket. Peenemünde has been recognized as the prototype of an advanced technology centre, a kind of
a research city with laboratories, experimental halls and a production line for the weapons and their
components10. The Institute employed 1,500 scientists and 8,000 engineers who used this technology within
missile programmes developed in the USA and the USSR during the Cold War.
Before the year 1990, the scientific backup facilities for the region were formed by two universities
– Greifswald and Rostock whose tradition dates from the Middle Ages – and several research centres based
on the existing potential. The 1990s brought along the intense development of scientific infrastructure
(Table 2) through the foundation of new universities in Stralsund, Rostock, Neubrandenburg and Schwerin
as well as the extension of the existing ones11, broader specializations and the integration of universities into
one centre12. The foundation of new universities and the restructuring of the existing ones was related to the
process of renewing old educational objects, adapting abandoned buildings for educational purposes13 and
implementing new campuses. Attractive conditions for settlement were created, while the existing scientific
and research institutions were extended. In the 1990s, more than ten research centres, belonging to such
prestigious, world-famous scientific associations as departments of the Max Planck Institute, the Leibniz
Institute or the Fraunhofer Institute, became active in the region. Cooperation between the universities,
scientific institutions and industries contribute to the formation of excellence centres, e.g. the hydrogen
centre in Schwerin of the humanities centre in Rostock. Another operation was the construction of a cohesive
system of supporting entrepreneurship, especially in the high-tech sector. In order to support start-up and
spin-off firms, a network of technological centres was formed within the programme “Improvement of
regional economic structure” [10]. They fulfilled the consultative functions, incubated new firms, supported
them and offered a series of specialist services as well as realized projects directed at the economic growth
of this region. On the basis of the technological centres, technology parks, oriented towards the development
of the high-tech trade, were implemented in Greifswald, Warnemunde (Rostock), Schwerin and Wismar.
Technology parks and centres are bound with the universities and the research centres in the cooperative and
spatial sense. These centres are usually located in the central structure or as independent urban complexes
in attractive surroundings, e.g. on a lakeshore (Schwerin), on the promontory of a former port (Wismar), in
a holiday resort (Warnemunde) or at a campus (Wismar, Warnemunde, Greifswald). A network of business
and industry parks, offering investment areas in each commune, is being implemented, too.
The enhancement of scientific infrastructure with an increased number of students and young
scientists caused a change in the social structure of the cities. As a result, Greifswald and Stralsund are
	Most buildings were destroyed by bombs. The liquid oxygen factory, the railway with the station, the airport with
underground hangars and the power plant functioning as the Museum of History and Technology survived.
11
Expenditures meant for the renewal and development of the universities in the region are high: €500m was invested
in the Rostock University infrastructure in 1991–2010; €250m will be invested in 2010–2015. Expenditures on
scientific research rise successively. After: Universitat in Zahlen, Universitat Rostock 2011.
12
A strong university formed by several integrated schools can be exemplified by Wismar University founded in 1992
on the basis of Wismar University of Technology, the School of Maritime Studies in Warnemunde and the Tertiarylevel School of Applied Arts in Heiligendamm.
13
The Academy of Music and Drama, founded in Rostock in 1994, has its seat in restored 13th-century St. Catherine’s
Convent.
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202.7

65.2
57.6

54.6

44.4

Rostock

Neubrandenburg

Stralsund

Greifswald

Wismar

Drawn up by the author

95.2

Population
(thou.)

Schwerin

Big/
Medium-sized
towns

1991

1456

University of
Applied Science

Ernst-MmoritzArndt-University

1908
1992

1991

University of
Applied Sciences

University of
Applied Sciences:
Technology,
Business and
Design

1994

1419

2001
2006

7

12.5

2.5

2.2

0.5

15

0.3

FounStudents
dation
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becoming “young cities” on account of the rising percentage of households owned by people under the age
of thirty14. The presence of universities, excellence centres, specialized scientific institutes and technological
centres made it possible to direct research and industry at specific sectors, such as power engineering
with the application of renewable sources, ecological agriculture, nutrition technology, the humanities,
biotechnology, medicine and ICT.
Partnership between scientific and industrial institutions brings mutual profits. Companies gain
access to the latest research and a possibility of introducing significant innovations in production, whereas
scientists can carry out practical research, test the results of their work under real conditions, commercialize
their research as well as participate in internships and common projects. The development of scientific
and research institutions plus the increasing number of students and the presence of infrastructure for
knowledge, science and technology transfer contribute to the promotion of scientific career as a path
leading to the growth of entrepreneurship. Students and graduates are offered practices which give them
experience and knowledge. Companies and research centres also look out for their future employees among
the apprentices. Long-term collaboration between scientific and industrial institutions has an impact on the
themes of research focusing on particular industrial needs.
Efforts to increase the attractiveness of urban spaces accompany activities influencing the economic
transformation. They include the renovation of historical districts, attention to the quality of spaces in new
quarters and an attractive shape of architecture. Characteristic objects, which fulfill important functions,
generate movement and serve to build new public spaces, are introduced in the structure of a city. Such
“archistars” as Jean Nouvel15, Arthur Henn or Stefan Behnisch16, are invited to design them. Their
implementations increase the prestige of a given place and create a new quality in the city guaranteeing the
promotion as well as the high esthetical and compositional level of solutions.
4. The development of the technological centre in Greifswald
The Hansa university town of Greifswald is the fifth biggest centre in the federal state of
Mecklenburg-Western Pomerania and the second biggest centre in the region of Pomerania after Stralsund.
Greifswald is situated on the River Ryck near protected natural areas, the picturesque isles of Rugia and
Usnam and the Baltic seacoast. The town, which lies directly by Greifswald Harbour, makes a tourist
attraction on account of its natural, scenic and cultural values as well as a relatively vast array of cultural
and recreational services. The Eldena reserve is situated in its vicinity, whereas several museums, a theatre,
a cinema, a concert hall, an astronomical observatory, a botanical garden, a zoo, an arboretum17 and a sports
14
15

16

17

25% for Greifswald and 22% for Stralsund [1].
Jean Nouvel is the author of the Technology Centre in Wismar implemented in 1999 within the renewal of its
old wood port. This two-storey object, situated at the very end of the promontory, seems to be floating above the
water. Such an impression results from the adjustment of this building to the shoreline and a deep incision in the
ground floor. The stylistics of Nouvel’s design refers to the port buildings which is additionally emphasized by some
colourful containers on the roof. The glazed walls facilitate full contact with the water producing a unique climate
and unforgettable impressions at a workplace.
The Oceanarium in Stralsund, built in 2008, was designed by Behnisch Architekten. It is located on a port island
in the vicinity of the Old Town. This modern organic building is formed by four main bodies connected by a glass
hall with footbridges. Each body has a separate exhibition. The idea and form of these objects refer to boulders.
Segmentation into four forms makes it possible to preserve the scale of the neighbouring buildings. From the outside,
the oval forms of thin white bent sheet resemble windswept sails. These forms protrude from among the red brick
port buildings and create a new landmark in town.
Most of these services, forming scientific and research facilities for the university, are accessible for tourists.
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centre with a stadium function in the town. Apart from its tourist function, Greifswald acts as a strong
educational and technological centre – the town of knowledge.
The presence of the campus and the scientific and technological infrastructure is reflected in the
perfectly legible structure of the town with its characteristic, morphologically uniform areas. The main
element of the urban structure is the old town complex by the River Ryck. The picturesque waterfronts
with moored sailboats are surrounded with port objects and characteristic colourful houses forming the
background for the museum port. The historical town centre, surrounded by the commons founded in place
of former remnants, dominated by three gothic brick church towers accentuated by their ornamental gables
over the low buildings, stands out above the urban structure. The university district is situated mainly in
the western part of the old town complex. The university occupies several interconnected quarters, while
its individual objects are dispersed across the entire old town whose area is surrounded with quarter and
frontage residential buildings intermingling with small-scale single-family units. Large-scale tissue, including
multifamily housing estates, service and industrial grounds, is located close to the suburban zone.
The university buildings are dispersed. Three areas are clearly defined: the university quarter in
the historical centre, the academic town with a botanical garden and the new campus developed since the
1990s in the eastern part of the town. This campus includes objects within the Faculties of Mathematics,
Natural Sciences and Medicine, the University Library, a complex of clinics as well as the Leibniz Institute
for Plasma Science and Technology, the BioTechnikum incubator and the interdisciplinary Centre of Drug
Absorption and Transport (C-DAT under construction). The spatial layout of the new campus is defined by
the network of public spaces whose main element is the round Berthold Beitz plaza with the University
Library. The interior on the opposite side is closed by an enormous hospital which emerges from above the
lake being a natural extension of the plaza plane. Three pedestrian sequences extend from here – one of
them, in the form of an avenue lined with tall trees on its both sides, is the axis of the entire campus layout.
Single educational and research objects, forming a soft frontage, are concentrated along it. This sequence
is crowned with a multilevel rectangle next to the BioTechnikum technological incubator and the Institute
of Genetics and Research on Genome which opens to the municipal Rosengarten Park. The campus is
filled with three- and four-storey buildings in an attractive architectural form, including high-quality detail.
Their surroundings were designed complexly. Undeveloped areas near the pedestrian sequence are of park
character – their vegetation and decorative structures build the climate and identity of this place.
The Ernst Moritz Arndt University in Greifswald has been functioning with minor alterations,
interruptions and restrictions since the Middle Ages18. After 1990, it was restructured in relation to the
revival of its faculties and majors closed down by the GDR authorities [11]. These days, the University
structure consists of five faculties: of Theology, of Law and Political Sciences, of Medicine, of Fine Arts, of
Mathematics and Natural Sciences. It is the leading employer in town with nearly 6,000 people [11]. Owing
to the presence of students and young researchers, the town is building its image as a dynamic modern
centre [4]. As a result of the high employment rate at the university and in non-university scientific units,
every third town dweller is directly related to the sector of science and higher education.
After the year 1990, the activities at Greifswald University were focused on gaining a high position
and prestige on the German market which influenced the fast introduction of the Bolognese system and
innovative two-degree studies with a comprehensive offer [11]. It is an effective strategy which is proven
by a fourfold increase in the number of students within twenty years (from 3,200 in the academic year
1990/1991 to 12,500 in 2011/2012). Two thirds of the students come to Greifswald from other regions being
attracted by the prestige and rank of the university, especially its Faculty of Medicine [11]. The university
enables its graduates to continue education and participate in research within four multidisciplinary teams
which encourages them to stay in town.
18

Greifswald University, founded in 1456, is one of the oldest centres of higher education in Germany.
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The university carries out specialized research within excellence centres in close cooperation with all
the scientific institutions in town. The leading disciplines, developed within external collaboration, define
the main research themes: plasma physics, molecular biology, medicine, biotechnology and the culture of
the Baltic countries.
The cooperative network binds the university with local and regional institutions in the entire Baltic
Basin and global ones through its branch in Vietnam [7]. The quality and scientific prestige of its research is
proven by the fact that the amount of external grants assigned to its teams in the previous decade increased
three times, while its ranking position is still very high [7].
The development of the university is also related to the transformation of its physical structure
through the renewal central historical objects, e.g. the baroque Main Edifice, the Old Library or the Clinic,
as well as the construction of a new campus. Investments at the new campus commenced in the early
1990s. The first objects – the BioTechnikum and the Leibniz Institute – and the first clinic units were
implemented in 1994–1995. Construction gathered momentum after the year 2000 when the Library, the
educational buildings and the complex of clinics were raised. Expenditures on the renewal and extension
of the university complex in 1991-2007 amounted to €470m [7]. The process of building the campus is
planned until 2015.
Transformations of the functional and spatial structure of the university make one of the directions in
the construction of an innovative research and technology centre. Another element is related to the application
of the scientific potential of the university and its extension within specialized research units. In the 1990s,
a number of research centres opened in Greifswald under the patronage of some prestigious institutes which
were personally, cooperatively and thematically bound with the university. An important element of the
development of the scientific potential of Greifswald is the intensive extension of the Friedrich Loeffler
National Centre of Research on Animal Health on Riems Island. From among new research centres, we can
mention the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, located at the new campus, and the Max
Planck Institute of Plasma Physics founded in 1994. An institute which researches the physical conditions
of thermonuclear power plants functions in a building designed by Henn Architecten and raised in 2000.
This object, located on a lakeshore in the borderland, consists of four functional divisions reflected in its
form. It most important element is the space of a reactor with the experimental stellarator19 Wendelstein
7×. The cubic reactor is surrounded by technical units and an elongated laboratory part perpendicularly
connected with three office objects. Transport spaces, whose forms are conducive to informal contacts, make
significant functional elements. The entire body, dominated by the reactor, is covered with an undulating
roof which refers to its seaside location.
The construction of a stable cooperative network is related to the presence of independent agency
services and foundations which finance research programmes and build connections between science and
industry. From amongst the institutions that finance research in Greifswald, let us mention the Alfred Krupp
Foundation College located at the heart of the old town next to St. Nicholas’ Cathedral in the vicinity of
the university quarter. It functions in a modern building with minimalist architecture and cubistic form
designed by Michael Gaenssler and implemented in 2002. This object is composed into the historical tissue
in a manner which harmonizes with the surroundings thanks to the preserved scale, rhythm and colours of
the old buildings. Its elevations, finished with orange brick, refer to the texture and hue of gothic architecture
and the uniform roofs over the old town. Intensive glazing, which accompanies the representative and
social parts, makes this object light and acts as an invisible wall integrating the interior with the external
surroundings. It contrasts with small windows which additionally illuminate the transportation spaces and
individual offices. The open interior is conducive to the formation of a creative working environment. This
object includes conference rooms, lecture halls and laboratories as well as guest apartments. The institute
	A device for keeping hot plasma and testing the conditions of a controlled nuclear reaction.
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closely cooperates with the university, funds scholarships and finances research projects, postdoctoral
programmes as well as specialist lectures and conferences for its employees delivered by scientists from
other domestic and foreign research centres.
The Centre of Research Promotion (ZFF), founded in 2007 in order to increase the quality and
intensification of scientific activities, helps to gain finances for scientific research. It offers assistance
in acquiring funds for research from external sources, such as the EU programmes. The Centre also
concentrates on supporting commercialized research and stimulating knowledge and technology transfer
from the university to industry which helps to enhance the network of connections between industry and the
academic community. Institutions that build the bridge between science with business include the Centre
of Knowledge Exchange (CKI) founded in 2006 by Siemens AG in cooperation with the Leibniz Institute
for Plasma Science and Technology. It aims at transferring knowledge and experience between partner
institutions and stimulating innovativeness in industry. Through a system of scholarships, internships and
competitions, this institution supports talented students and becomes a tool for supporting the process of
recruiting employees. It is a highly commercialized cooperative process – one of less than ten of this type
in the world [7].
The construction of partnership between scientific institutions and industries is mostly realized at
the Pomeranian Technology Centre (TZV) founded in 1991. It offers specialized services for firms as well
as stimulates and supports entrepreneurship. TZV has an incubator offering office and laboratory space as
well as professional consultancy and services to newly founded firms. The incubator includes a conference
centre, too. The TZV building is located in the technology park which extends in the southern part of the
town close to the ring road and the industrial zone. The 27-hectare technology park was implemented in an
invested area in order to found modern technological enterprises and B&R centres. Another technological
incubator at the BioTechnikum, which opened in 1996, aims at promoting the scientific and economic
development of the region and supporting new biotechnological, biomedical and bioinformational firms.
It offers laboratory and office spaces as well as specialist equipment. Its offer also includes high-quality
workplaces as well as training halls and a space meant for exhibitions and conferences. The BioTechnikum
also coordinates cooperation within the network of cluster initiatives which may be exemplified by the
BioCon Valley project for the promotion and development of health industry or ScanBalt-Bioregion –
a cluster organization which concentrates on the sustainable development and economic growth of the
Baltic meta-region [2]. Another cluster is Balticnet-Plasmatec which facilitates knowledge exchange and
collaboration concerning plasma technology between universities, scientific units and companies.

5. Conclusions
Activities taken up within the economic transformation of the town of Greifswald are compatible
with the policy of the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania. They are concentrated on the
development of the university through the extension and enhancement of its potential, an increase in
the number of employees and students, the modernization and construction of a new campus. Another
objective was to bring some prestigious domestic scientific and research companies to town and develop
the technology centre, the incubators and the technology park as well as the network of institutions
which support commercialized research and technology transfer. Taking such steps made it possible to
create effective partnership with cooperative interdependencies in the network structure. The increasing
importance of research centres is supported with participation in regional cluster initiatives and specialized
research. Focusing attention on a narrow field of science and concentrating independent scientific and
business-related institutions, the town becomes a significant centre of their development. As a result, the
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rank of the university rises, while this medium-sized town ranks among centres with strong potential of
growth [4].
The municipal economy is changing its image owing to university scientific specializations and
interdisciplinary projects developed within the technology centres. Firms from modern sectors, such as
renewable power engineering, biotechnology, medicine, pharmacy or information technology, open
their braches in town. The economic transformation brought along changes in the social sphere through
young and highly specialized people’s intensive participation on the employment market, a decrease in
unemployment and a considerable increase in the number of employees in the B&R sector [4]. The dynamic
of demographical and social changes indicates correlations between the scientific and technological
activation of a centre, its spatial attractiveness and the restrained process of urban “shrinkage”.
Objects related to the scientific and technological function play their role in the formation of urban
spaces. The construction of new laboratory, educational or scientific complexes is bound with the creation
of a new public space which indicates the authorities’ involvement in the formation of an attractive image of
the town. In its structure, zones related to the university function, the technology park or scientific institutions
occupy a number of single areas surrounded with “ordinary” urban buildings. The neighbouring public or
social grounds are characterized by high-quality solutions, the park atmosphere and attention to detail. The
quality of development combined with attractive architecture produces a spatial effect and special esthetic
expression. New characteristic buildings with high artistic values, arranged in well-groomed surroundings,
creates a new tissue with an expressive form and a sign in the space. As a result, these places become
landmarks, elements of identity and new spatial symbols. Such complexes of modern objects located in
various districts form micro- and macro-districts of knowledge which reflect the scientific and technological
structure of Greifswald in its urban tissue.
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Il. 1. Współczesne elementy przestrzenne: a) nowy symbol miasta – Oceanarium w Stralsundzie, b) atrakcyjna
przestrzeń publiczna – fragment promenady w Heringsdorf (fot. M. Wdowiarz-Bilska)
Ill. 1. Contemporary spatial elements: a) new symbol of the town – the Oceanarium in Stralsund, b) attractive public
space – fragment of the promenade in Heringsdorf (photo by M. Wdowiarz-Bilska)
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Il. 2. Przestrzeń nowego kampusu w Greifswald: a) budynek BioTechnikum z wielopoziomowym skwerem, b) zaułek
przy Instytucie Leibniza, c. kieszeń głównej przestrzeni publicznej z rzeźbą przy Instytucie Biochemii, d. detal posadzki
ciągu spacerowego, e. budynek C-Dat (fot. M. Wdowiarz-Bilska)
Ill. 2. Space of the new campus in Greifswald: a) BioTechnikum with a multilevel square, b) backstreet at the Leibniz
Institute, c. pocket of the main public space with a sculpture at the Institute of Biochemistry, d. detail of the floor in the
walking sequence, e. C-Dat building (photo by M. Wdowiarz-Bilska)

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich∗

NOWOCZESNA KONSERWACJA NEUES MUSEUM
W BERLINIE
THE MODERN CONSERVATION OF THE NEUES MUSEUM
IN BERLIN
Streszczenie
Na wiosnę 2011 roku prestiżową nagrodę im. Miesa van der Rohe za najlepszy obiekt architektoniczny
zrealizowany w ostatnich dwóch latach w Europie otrzymał londyński architekt David Chipperfield za
realizację konserwacji i odbudowę Neues Museum na Wyspie Muzeów w Berlinie. Wyróżniony został
tutaj przede wszystkim sposób i metoda, jaką zastosował przy odbudowie obiektu londyński architekt.
Pozostające w ruinie od czasów II wojny Neues Museum, pochodzące z połowy XIX w, zachowało wiele
elementów świadczących o tragedii wojny: a to ślady po kulach z broni żołnierzy radzieckich z ostatnich
dni wojny w Berlinie w elewacjach zewnętrznych, a to zniszczone we wnętrzach fragmenty ścian z polichromiami, odpadające fragmenty tynków, zniszczone kolumny czy stropy, pozostawione brudne ściany
niszczone przez lata, kiedy obiekt nie był użytkowany. Natomiast wyraźnie wyodrębniono współczesne interwencje, betonowe filary, kolumny w Sali Sarkofagów, nowe otwory wejściowe, nowe betonowe sklepienia, posadzki i sale. Części budynku, które zostały zniszczone nie rekonstruowano, a odbudowano w nowej
współczesnej szacie. To podstawowa zasada prac konserwatorskich w obiekcie.
Słowa kluczowe: nowoczesna metoda konserwatorska, minimalistyczne nowe elementy
Abstract
In the spring of 2011, David Chipperfield – an architect from London – received the prestigious Mies van
der Rohe Award for the best architectural object implemented within the previous two years in Europe for
conserving and rebuilding the Neues Museum on the Berlin’s Museum Island. First and foremost, the British architect’s manner and method of rebuilding this object were appreciated. The Neues Museum – built in
the mid-19th century, ruined during World War II – includes a number of elements showing the effects of
military operations: traces of bullets fired from Soviet soldiers’ rifles in the last days of the war found in the
external elevations, destroyed fragments of walls with polychromies in the interiors, fragments of plaster
peeling off, destroyed columns or structural ceilings, dirty, unpainted walls. Contemporary interventions,
concrete pillars, columns in the Sarcophagus Hall, new entrance openings, new concrete structural ceilings,
floors and rooms were clearly separated. The destroyed parts of this building were not reconstructed but
rebuilt in a brand new contemporary setting. This is the main principle of conservation works in this object.
Keywords: modern conservation method, new minimalist elements
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1. Europejska nagroda im. Miesa van der Rohe 2011
Na wiosnę 2011 roku świat architektoniczny Europy został zaskoczony decyzją przyznania prestiżowej nagrody im. Miesa van der Rohe1 za realizację konserwatorską, bowiem od początku ustanowienia tej
nagrody (1987 r.) fundowanej przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację im. Miesa
van der Rohe wyróżniane nią były wyłącznie obiekty architektury najnowszej. Przyznawaną co dwa lata
nagrodę otrzymał m.in. Norman Foster za terminal na lotnisku Stansted w Londynie, Dominique Perrault
za Francuską Bibliotekę Narodową w Paryżu, Peter Zumthor za Muzeum Sztuki Współczesnej w Bregencji, Rafael Moneo za budynek Kursaal w San Sebastian, Zaha Hadid za końcowy przystanek tramwajowy
i parking Hoenheim Nord w Strasburgu, zespół Snøhetta za budynek opery w Oslo, Rem Koolhaas za
ambasadę holenderską w Berlinie i inni. Faworytem w ostatnim konkursie zdawało się być muzeum Maxxi
w Rzymie autorstwa Zahy Hadid, które z 343 prac nominowanych do tej nagrody znalazło się w finale i dostało wyróżnienia razem z budynkiem Jeana Nouvela duńskiego Radia w Kopenhadze, Bernarda
Tschumiego nowego muzeum na Akropolu w Atenach oraz Martine de Maesseneer i Dirk Van den Brande
z budynkiem Bronks Youth Theatre w Brukseli, a także Koen van Velson z obiektem Groot Klimmendaal
w Arnheim. Laureatem został brytyjski architekt David Chipperfield za trwające od przeszło dziesięciu lat
prace projektowe, konserwatorskie i remont Neues Museum na Wyspie Muzeów w Berlinie. Oto fragment
opinii Jury nagrody: „Jury było pod wrażeniem odrodzenia Neues Museum położonego w centrum Wyspy
Muzeów w Berlinie, którego zabytkowe struktury zostały zabezpieczone i odnowione i włączone do zespołu muzeów. Projekt był prowadzony z wielką elegancją, jest wybitnym i ekscytującym przykładem wrażliwości architekta, ukazującego włączenie współczesnej architektury do nienaruszonej oryginalnej struktury”2. Przyznana w 2011 roku nagroda pokazuje jak istotny w Europie jest problem konserwacji obiektów
zabytkowych. Działania architektoniczne bowiem w śródmieściach miast europejskich zawsze kreowane
są w kontekście historycznego dziedzictwa przeszłości. Ale wyróżniony został tutaj przede wszystkim
sposób i metoda, jaką architekt zastosował przy odbudowie obiektu londyński. Powszechna akceptacja
w środowisku architektonicznym nagrodzonego muzeum przysporzyła architektowi wcześniejszych, także
prestiżowych nagród: Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Niemieckich BDA z 2009 r., Stirling Prize
z 2010 r., Nagrodę Fundacji Wolfa także z 2010 roku, Nagrodę Europa Nostra z 2010 r., Royal Gold Medal
RIBA z 2011 r.
2. Historia budowy Neues Museum
Wyspa Muzeów w Berlinie jest usytuowana w centrum miasta otoczona rzeką Szprewą i kanałem Kupfergraben. Ongiś tereny bagienne po osuszeniu w XVII wieku przekształcono na park zamkowy
Lustgarten z ogrodem botanicznym, a w wieku XVIII wyspa pełniła funkcje terenów przeładunkowych
i regularnego portu. Od lat zlokalizowana była tam rezydencja władców Branderburgii3, a kiedy w XIX w.
Nagroda im. Miesa van der Rohe obecnie wynosi 60 000 euro i jest przyznawana co dwa lata za najlepszy w tym
czasie ukończony budynek w Europie. W 2011 r. na konkurs wpłynęło 343 projekty z 33 krajów europejskich, oprócz
nagrody przyznano także 5 wyróżnień.
2
http://www.e-architect.co.uk/berlin/neues_museum.htm.
3
	Zamek Miejski w Berlinie Berliner Schloss, a właściwie pałac berliński, wzniesiony w latach 1443–1451 pełnił
funkcję rezydencji elektorów brandenburskich, potem rozbudowywany w stylu renesansowym w połowie XVI w.,
następnie elektor Fryderyk III, późniejszy król Fryderyk I był inicjatorem gruntownej przebudowy w stylu baroku w
latach 1698–1716. Monumentalna trzypiętrowa rezydencja z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami i kopułą wzniesioną nad kaplicą była siedzibą Hohenzollernów do końca istnienia monarchii. W czasie II wojny światowej pałac został
częściowo uszkodzony, a w 1950 r. władze NRD wysadziły go w powietrze, aby na jego miejscu wznieść Pałac Repu1
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rozpoczęło się zbieranie i kolekcjonowanie wykopalisk archeologicznych z Grecji, Rzymu, Egiptu, Babilonu postanowiono właśnie na wyspie budować obiekty muzealne. Pierwszym budynkiem dla kolekcji dzieł
sztuki było neoklasycystyczne Altes Museum zbudowane w latach 1824–1828, a otwarte w roku 1830 r.
vis-a-vis Zamku Miejskiego zaprojektowane przez Karla Friedricha Schinkla. Jest to zapewne jedna z najpiękniejszych budowli klasycystycznych w Europie. Było to pierwsze pruskie muzeum. Ale wkrótce Alte
Museum stało się za ciasne, brakowało miejsca na ekspozycje. W 1841 r. – król pruski Fryderyk Wilhelm
IV powierzył projekt Neues Museum Friedrichowi Augustowi Stülerowi, uczniowi Schinkla. Był to na
ówczesne czasy bardzo nowoczesny obiekt. W czasie realizacji zastosowano mechanizację procesu budowy, sprowadzając z Ameryki specjalne urządzenie na parę wodną, które wykorzystano do wbijania pali
fundamentów, mieszania zaprawy. Silnik parowy został po raz pierwszy zastosowany przy tej budowie
w Berlinie. Dla przyspieszenia tempa realizacji transport materiałów budowlanych na placu budowy odbywał się kolejką. Wewnątrz budynku wprowadzono centralne ogrzewanie, a w konstrukcji obiektu zastosowano lekkie, żelazne dźwigary4. Podmokły teren wyspy wymagał skomplikowanego fundamentowania.
Dla budynku o długości 105 m i szerokości 40 m, zastosowano 2344 drewnianych pali fundamentowych
o długości od 6,9 m do 18,2 m. Muzeum oddano do użytku w 1859 r. i umieszczono w nim wiele eksponatów archeologicznych przywiezionych z Egiptu, Grecji, Troi5. Na początku XX wieku niemieccy badacze
prowadzili z dużym sukcesem wykopaliska w krajach basenu Morza Śródziemnego. W Egipcie pod kierunkiem Ludwiga Borchardta prowadzono wykopaliska archeologiczne w starożytnym mieście Akhetation,
które dzisiaj znane jest jako Tell el-Amarna. Akhetation budowane było przez trzy lata jako miejsce kultu
dla „religii światła”, której bóstwem był bóg Aton. To właśnie tam w dniu 7 grudnia 1912 r. odnaleziono,
pochodzące z czasów 18 dynastii, tj. z 1350 r. p.n.e., popiersie Nefretete, żony faraona Echnatona, które nie
tylko stało się od 1924 r. najcenniejszym eksponatem Nowego Muzeum, przyciągającym odwiedzających
niczym Mona Lisa w Luwrze, ale także antycznym wzorem niezwykłej kobiecej urody6. Dyskusje budzi kształt nakrycia głowy królowej, które w Egipcie przysługiwało jedynie faraonom. Niektórzy badacze
z kolei doszukują się w tej formie azjatyckiego pochodzenia żony faraona. Po zabiegach konserwatorskich
rzeźbę głowy Nefretete, wykonaną z wapienia z cienką warstwą gipsu, umieszczono w odrestaurowanej
sali kopułowej w szklanej kuloodpornej gablocie7. W setną rocznicę odkrycia popiersia w terminie od
7.12.2012 do 13.4.2013 r. planowana jest w berlińskim muzeum wystawa, na której znajdzie się 400 eksponatów wypożyczonych z Luwru, Muzeum Brytyjskiego z Londynu oraz Metropolitan Museum of Art
z Nowego Jorku.
Z końcem XIX i na początku XX wieku eksponaty z wielu wykopalisk prowadzonych przez archeologów niemieckich podzielono pomiędzy Kair i Berlin. Oprócz tysięcy eksponatów z Egiptu i ogromnej
kolekcji egipskich papirusów w Nowym Muzeum znalazły się także wykopaliska z ruin uznawanych jako
pozostałości Troi, ze słynnym skarbem Priama – tzw. złoto Troi, wykopane w 1873 r. przez Heinricha

4
5

6
7

bliki. Po zjednoczeniu Niemiec Pałac Republiki rozebrano w 2008 roku i postanowiono odbudować zamek. Trwają
nadal spory jak powinien on wyglądać, choć konkurs zakończono, prezentując pracę, która od zewnątrz powtarza
historyczne elewacje przy zupełnie współczesnych wnętrzach. Na razie ze względu na kryzys w 2010 roku realizacja
została wstrzymana do 2014 roku.
Pleszko A., Nowe stare muzeum, Architektura & Biznes, nr 12, 2011, s. 48.
W muzeum ustawiono także wiele odlewów gipsowych rzeźb greckich i rzymskich, które w latach 1916–1920 przeniesiono do Uniwersytetu Berlińskiego, gdzie zostały w znacznym stopniu zniszczone podczas II wojny światowej.
Travel-egipt.prv.pl/nefretete.php
Wartość rzeźby ubezpieczono na 300 milionów euro. W ostatnim czasie pojawiły się dyskusje na temat zwrotu rzeźby
do Egiptu, szef egipskiej Najwyższej Rady Starożytników Zahi Hawass z końcem stycznia 2011 zwrócił się do Pruskiej Fundacji Dziedzictwa Narodowego o zwrot głowy Nefretete. „Nefretete jest i pozostanie ambasadorką Egiptu
w Berlinie” brzmiała odpowiedź Niemców, [za:] Pastuszka W., Do kogo należą skarby starożytności, Archeologia,
nr 2, 2011, s. 18-25.

176
Schliemanna8. Umieszczono tu także znaleziska z prehistorii ze złotym nakryciem głowy pochodzącym
z epoki brązu. Było to drugie muzeum zbudowane w północnej części wyspy.
Kolejne muzeum na wyspie to Alte Nationalgalerie, również projektowane przez Friedricha Augusta
Stülera, budowane przez Johanna Heinricha Stracka w latach 1866–1876, mieszczące sztukę współczesną.
Budynek przypominający rzymski pseudoperipteros ustawiono na wysokim cokole poprzedzonym dwubiegowymi schodami. Przed fasadą wejściową gmachu galerii stoi konny pomnik Fryderyka Wilhelma. W latach 1897–1904 wzniesiono Bode Museum projektowane przez arch. Ernsta von Ihne, które zaokrąglonym,
zwieńczonym kopułą narożnikiem zamyka północną ostrogę wyspy. Koncepcję wnętrz i dekorację zwanego początkowo Kaiser-Friedrich Museum projektował historyk sztuki Wilhelm von Bode, ówczesny dyrektor galerii, dopiero po wojnie jego imieniem nazwano muzeum. Mieści ono ekspozycję malarstwa i rzeźby
oraz zbiory numizmatyczne i medalierskie. Piąte obszerne Pergamonmuseum wzniesiono pomiędzy Bode
Museum a Neues Museum w latach 1909–1930 wg projektu arch. Alfreda Messela i Ludwiga Hoffmanna.
Zostało założone z myślą o ekspozycji znalezisk archeologicznych Alfreda Messela z obszaru Bliskiego
Wschodu, intensywnie eksplorowanego przez ekspedycje niemieckie na przełomie XIX i XX wieku. Owo
muzeum słynie ze zrekonstruowanych fragmentów starożytnych miast, m.in. ołtarza z Pergamonu, bramy
targowej z Miletu, Bramy Isztar z Babilonu, sal pałacowych z Asyrii czy Aleppo.
Wyspa Muzeów została wpisana w 1999 r. na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Oprócz obiektów muzealnych ochroną zostały objęte także mosty prowadzące na wyspę: Monbijou Brücke oraz Eiserne
Brücke, a także pomnik stojący przed Alte Museum9.
Ale przyszedł czas nazistów. W 1937 r. naziści zorganizowali w Monachium Wystawę Sztuki Zdegenerowanej, a dwa lata później zamknięto wszystkie muzea na terenie Niemiec. Wiele eksponatów z Neues
Museum ukryto w piwnicy Ministerstwa Propagandy, wiele trafiło do rąk kolekcjonerów sztuki. Pod koniec
II wojny światowej w 1945 r. w czasie bombardowania Berlina najbardziej ucierpiało Neues Museum, zostało zniszczone w 70%. Wyspa Muzeów po podziale Niemiec znalazła się po stronie NRD. Przywrócono
funkcje muzealne w czterech budynkach, a do prac konserwatorskich w najbardziej zniszczonym obiekcie
przystąpiono dopiero w 1985 roku. Stojące w ruinie przez 40 lat szczątki muzeum przykryto dachem, rozebrano resztki dziedzińca egipskiego.
3. Odbudowa Neues Muzeum po zniszczeniach wojennych
Dopiero po 1990 r., po połączeniu muzeów Wschodniego i Zachodniego Berlina i utworzenie Pruskiej Fundacji Dziedzictwa Narodowego przystąpiono do odbudowy budowli. W wyniku konkursu z 1993 r.
na odbudowę Neues Museum I nagrodę zdobył włoski architekt Giorgio Grassi, przedstawiając surowy
ceglany prostopadłościan, II nagrodę uzyskał angielski architekt David Chipperfield, który wówczas zaproponował jako jedyny pełną rekonstrukcję budynku, a praca Franka O. Gehry’ego otrzymała IV nagrodę (do
końca była popierana przez muzealników). Po trzech latach sporów z władzami konserwatorskimi Giorgio
Grassi zrezygnował z realizacji. W kolejnym zamkniętym konkursie ogłoszonym w 1997 roku, do którego
zostali zaproszeni laureaci pięciu pierwszych nagród realizację otrzymał sir David Chipperfield z Londynu
	Po II wojnie światowej zbiór wyrobów z miedzi, złota i srebra zaginął, dopiero w 1993 r. Rosjanie przyznali się, że
„skarb” znajduje się w Moskwie w Muzeum im. Puszkina.
9
Należy wspomnieć o jednym z najpiękniejszych mostów berlińskich, łączącym Schlossplatz z Unten den Linden
– tzw.Schlossbrücke, autorstwa Karla Friedricha Schinkla. Połyskujące w słońcu czerwienią granitowe filary zwieńczono w 1853 r. zaprojektowanymi przez K.F.Schinkla białymi, wykonanymi z kararyjskiego marmuru grupami
rzeźbiarskimi. To greckie boginie wojny i zwycięstwa – Nike, Ateny i Iris – opiekujące się młodymi wojownikami.
Balustradę oplatają różnorodne stwory morskie.
8
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razem z Julianem Harrapem – angielskim konserwatorem zabytków10. Chipperfield był dumny ze zlecenia
„...Bez wątpienia był to najbardziej wyjątkowy projekt w całej mojej karierze. Takie okazje zdarzają się
tylko raz...”11. Realizacja trwała od 2003 do 2009 roku, kiedy 17 października kanclerz Angela Merkel
uroczyście otworzyła dla publiczności Neues Museum o powierzchni ekspozycji 8000 m2. Do muzeum
powróciły prawie wszystkie eksponaty, które niegdyś tam się znajdowały, ponad 9 tysięcy obiektów.
Przywrócono reprezentacyjny i monumentalny charakter głównej klatki schodowej, która w każdym
muzeum jest istotnym ważnym elementem aranżacji wnętrza. Ale tutaj architekt nie powrócił do eklektycznych dekoracji, które wprowadził Stüler w połowie XIX w.12. Nie odtworzono loży kariatyd, która znajdowała się na szczycie schodów, nie przywrócono kutych dekoracyjnych balustrad, ani wielu dekoracji,
które zdobiły ściany i balustrady. Teraz panuje nastrój minimalizmu, białe pełne balustrady i biała posadzka
zostały wykonane ze specjalnego, zaprojektowanego dla tej budowli lastrika, utworzonego z mieszaniny
białego cementu i marmuru13. Owe dwubiegowe schody utrzymują surowy, wytworny i elegancki klimat
budynku użyteczności publicznej. Ulokowano je w centrum trzykondygnacyjnej budowli w holu o wysokości 31 m. Nie odtworzono bogato rzeźbionych dźwigarów dwuspadowego dachu, bo został przecież
zniszczony. Strop wsparto na surowych ciemnych belkach. Sterylne schody, pozbawione polichromii ściany emanują prostotą i pustką. Tylko niewielkie fragmenty polichromii wycięte niczym „rany” w ścianach
oraz wyraźnie ukazane uszkodzone kolumny są dowodem i pamiątką przeszłości. Boczne ściany wykonano
z cegły, która także liczy niemal sto lat, a uzyskano ją z rozbieranych stodół na terenie całej Brandenburgii.
W całym obiekcie wykorzystano ponad 500 000 takich starych cegieł, stosując je w uzupełnieniach ścian
wewnętrznych, częściowo na zewnątrz, także we fragmentach zniszczonych stropów.
Tam gdzie stropy się nie zachowały, powstały nowe, proste żelbetowe. Udostępnione teraz, uprzednio
zupełnie zniszczone sale wystawowe, zbudowane zostały z dużych prefabrykowanych betonowych elementów. Kiedy dzisiaj przeglądamy zdjęcia sprzed kilku lat dokumentujące postęp prac konserwatorskich owe
biegnące przez trzy kondygnacje wnętrza bez stropów mogą kojarzyć się z romantycznymi ruinami z rysunków Piranesiego, przedstawiające iluzjonistyczne fantazyjne budowle z czasów antycznych. Tutaj bowiem
równie często spotykamy fragmenty uratowanych kolumn, arkadowań, które po uzupełnieniach przywracają
nastrój eklektycznej budowli. Ale wszędzie wyraźnie ukazano, które elementy są autentyczne, a które są
uzupełnieniem. Odrestaurowano wszystko z zachowanej historycznej struktury, pozostawiając ją w oryginalnym stanie – popękaną, ukruszoną, z przetartymi i wypłowiałymi kolorami, którą zakonserwowano, a nie
zrekonstruowano. Kolumny, niekiedy składane z fragmentów zachowanych elementów ukazują wyraźnie
odmiennym kolorem i materiałem współczesne uzupełnienia. W miejscach, gdzie ceglane stropy się zachowały, pozostawiono je w stanie istniejącym z ubytkami, podobnie jak kolumny, częstokroć z odpadającymi
	Pleszko A., Nowe stare muzeum, op. cit., s. 49.
	David Chipperfield jest brytyjskim architektem, zanim w 1984 r. założył swoją pracownię w Londynie pracował
z Richardem Rogersem, Normanem Fosterem, Douglasem Stephenem. Jest laureatem 50 konkursów krajowych
i zagranicznych. Do jego najważniejszych realizacji należą: Muzeum Historii Literatury w Marbach am Neckar
w Niemczech (2006), American’s Cup w Walencji (2006), Muzeum Sztuki Barbary Hepworth w Wakefield w Anglii
(2011), Miasto Sprawiedliwości w Barcelonie (2009), rozbudowa muzeum Anchorage na Alasce (2009), rozbudowa
cmentarza San Michele w Wenecji (2013), ma realizacje w Stanach Zjednoczonych i w Chinach.
12
	W projekcie klatki schodowej w Neues Museum F.A. Stüler, uczeń K.F. Schinkla wprowadził tzw. lożę 4 kariatyd,
z kopiami rzeźb z Erechtejonu, którą wówczas Schinkel projektował dla niezrealizowanej rezydencji, mającej stanąć na ateńskim Akropolu. Klatka schodowa dekorowana była olbrzymimi barwnymi malowidłami, sięgającymi
do stropu, rzeźbami, wazonami, płaskorzeźbami wokół opasek drzwiowych czy balustrady parteru, wg akwareli
Hedwiga Schulza-Voelkera z 1910 r. [w:] von Buttlar A., Neues Museum Berlin Architekturführer, Staatliche
Museen zu Berlin, Berlin–München 2010, s. 69.
13
	Chipperfield dysponował budżetem 233 mln Euro i zapewne wolał przeznaczyć więcej funduszy na prace konserwatorskie niż na kosztowne granity i marmury na posadzkach. Poza tym estetyka minimalistyczna, surowa, a przecież wytworna i elegancka bardziej odpowiadała architektowi.
10
11
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fragmentami kanelurowań. Głowice kolumn w holu głównym i przy klatce schodowej mają uzupełnienia
z białego matowego materiału, który czasami spływa niżej na trzon kolumny, odcinając się od marmurowych
oryginałów. W Sali Nowożytnej na zdjęciach ze stycznia 2005 r. zachowane zostały tylko dwa rzędy potrójnej
arkady podpartej kolumnami. Kolejne dodano i uzupełniono, tworząc powtarzające się kilkakrotnie arkadowania, podtrzymujące wprowadzony teraz nowy strop. Posadzki są także nowe. Wcześniej trzypiętrowa przestrzeń pozbawiona była stropów, a przecież poniżej znajdowała się Sala Etnograficzna, a powyżej kameralna
Sala Sztuki14. „...Bardzo łatwo dostrzec, co jest elementem zastanym, a co naszą ingerencją. Nie chodziło nam
o kontrast, tylko kontynuację, która ma swoją własną tożsamość... Ta koncepcja nie była czymś unikalnym.
Jest to często stosowany chwyt restauratorski i słuszny zabieg. Niektórzy ludzie nie lubią, kiedy przypomina
się im o stratach. Chcieliby, żeby wszystko było nowe i świeże...”15.
Ważnymi elementami w bryle muzeum, oprócz reprezentacyjnej klatki schodowej, są zlokalizowane
po obu jej stronach dwa dziedzińce – egipski i grecki – otwarte na całą wysokość trzech kondygnacji. Dawny Dziedziniec Egipski stanowił imitację świątyni w Luksorze z rzędami ciężkich beczkowatych kolumn.
Ściany wewnętrzne oraz kolumny były ozdobione wielobarwnymi polichromiami, przedstawiającymi kopie egipskich malowideł z postaciami i bóstwami16. Dzisiaj tylko we fragmentach ukazano zachowane niewielkie szczątki owych polichromii. W całym wnętrzu dominuje nastrój minimalizmu i ascezy. Dziedziniec
przekryto jak dawniej szklanym dachem. Puste trzykondygnacyjne ściany ze stuletnich cegieł kontrastują
z bielą prostych wysokich i smukłych filarów z balustradami z mlecznego szkła. Owe filary niosą strop
pośredni, czyli platformę umieszczoną na wysokości poziomu drugiego oraz galerię na poziomie pierwszym, stanowiąc współczesną surową ażurową geometryczną formę wstawioną do zabytkowego wnętrza.
Ten centralny element wnętrza otwarty jest także w dół na poziom piwnic, gdzie umieszczono oglądane
także z góry rzeźby i sarkofagi egipskie. Poziom ten zostanie w przyszłości włączony do projektowanej
tzw. promenady archeologicznej, która połączy wszystkie muzea. Pozostawiono także w poziomie parteru
obejście zewnętrzne wokół dziedzińca, nawiązując do układu kolumn w pierwotnym projekcie Dziedzińca
Egipskiego. Wszystko jest tu przedstawione w sposób szczery i oczywisty, rozebrane w 1985 r. ocalałe
fragmenty Egipskiego Dziedzińca zniknęły bezpowrotnie. Części budynku, które zostały zniszczone, nie
rekonstruowano, a odbudowano w nowej współczesnej szacie. To podstawowa zasada prac konserwatorskich w obiekcie.
Oba przekryte szklanymi dachami dziedzińce mają obecnie inny charakter niż przed zniszczeniem
muzeum. Dziedziniec Grecki otwarty jest na całą trzykondygnacyjną wielkość budowli. Na wysokości
12–14 m zachował się w dużych fragmentach fryz marmurowy, obiegający wkoło dziedziniec, o długości
65,0 m i wysokości 1,7 m, przedstawiający „Tragedię Pompei” (płaskorzeźba pochodząca z lat 1845–1851
autorstwa rzeźbiarza Hermana Schievelbeina). Fryz jest niekompletny, niektóre brakujące fragmenty, np.
twarze postaci uzupełniono, ale urwane fragmenty rąk czy nóg pozostawiono z dramatycznymi niedomówieniami17, aby oprócz odpadających na dużych fragmentach ścian tynków ukazać zniszczenia, jakie
na owym dziedzińcu pozostawiły bombardowania aliantów z końca II wojny światowej. Na Dziedzińcu
Greckim umieszczono także eksponaty, które zostały ukryte w czasie wojny i na które niedawno natrafiono
w czasie budowy berlińskiego metra.
We wszystkich wnętrzach zachowane detale polichromii jedynie odczyszczono, niczego nie dodając.
Spacerując po muzeum, w niektórych salach odnosimy wrażenie jakby prace konserwatorskie się jeszcze
nie skończyły. Przetarcia, zamazania, pozostawione plamy na ścianach, odpadające tynki, drobnymi bądź
14
15

16
17

Patrz: von Buttlar A., Neues Museum…, op.cit., s. 88, 56.
Wypowiedź Davida Chipperfielda za: http://www.dezeen.com/2009/03/04/neues-museum-by-david-chipperfield,
także bryła.gazetadom.pl/Bryla/1,85298,9422324_znamy_najlepszy_budynek_Europy_html
Von Buttlar A., Neues Museum…, op.cit., s. 23.
Ibidem, s. 57 i 58.
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właśnie dużymi płatami, wypłowiałe kolory malowideł sprawiają wrażenie jakby czekały na wykończenie
remontu. Takie zabiegi działają na wyobraźnię widza, przypominając o całej historii obiektu18. Architekt
przyjął jasną zasadę „...wszystko co było oryginalne pozostało, każdy centymetr został wyczyszczony i naprawiony”19.
Pozostające w ruinie od czasów II wojny Neues Museum, pochodzące z połowy XIX w, zachowało
wiele elementów świadczących o tragedii wojny: a to ślady po kulach z broni żołnierzy radzieckich z ostatnich dni wojny w Berlinie w elewacjach zewnętrznych, a to zniszczone we wnętrzach fragmenty ścian
z polichromiami czy pozostawione brudne ściany niszczone przez lata, kiedy obiekt nie był użytkowany20.
Natomiast wyraźnie wyodrębniono współczesne interwencje, betonowe filary, kolumny w Sali Sarkofagów,
nowe otwory wejściowe, nowe betonowe sklepienia i sale. Przyjmując idee Karty Weneckiej z 1964 r., architekt w prowadzonych wraz z Julianem Harrapem przez 10 lat pracach restauracyjnych, zamiast powrotu
do stanu pierwotnego budynku – ujawnił zmiany, jakie nastąpiły w czasie, kiedy obiekt przez przeszło
50 lat pozostawał w ruinie. Poszanowanie historycznej struktury w różnych stanach zachowania, a więc
w wielu miejscach uszkodzonej, to naczelna zasada rewaloryzacji, bowiem kompletna rekonstrukcja byłaby formą niszczenia kultury. W budowli ważnym elementem zatem, oprócz działań konserwatorskich, stało
się ukazanie emocji, pamięci po tragedii, jaka tutaj się wydarzyła21.
David Chipperfield mówił: „…Nie można tak działać, jakby się nic nie wydarzyło, a budynek tak
rekonstruować w całości, jakby nigdy nie był zniszczony..Byłoby dużo prościej stworzyć kopię budynku
zamiast ostrożnie zachowywać jego historię…”22.
UNESCO podkreśla kryterium autentyzmu w waloryzacji zabytków, powołując się na Dokument
z Nara z 1994 r. „...znajomość, zrozumienie i interpretacja pierwotnych i późniejszych cech charakterystycznych zabytku, historycznych zmian i znaczenia jakie odgrywa stanowią podstawy oceny autentyczności danego dobra kultury i dotyczą w takim samym stopniu jego formy jak i materiału z którego jest zbudowane...
autentyzm w ten sposób pojmowany i stwierdzony w KARCIE WENECKIEJ jest najważniejszym czynnikiem jakościowym, jeżeli chodzi o wiarygodność dostępnych informacji. ...odgrywa on kapitalną rolę przy
pracach konserwatorskich i restauratorskich, jak i procedurze wpisu na Listę Światową Dziedzictwa”23. Od
pewnego czasu poruszany jest problem sytuowania zabytku w krajobrazie, wręcz nobilitacji krajobrazu kulturowego, rozumiejąc krajobraz kulturowy zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w mieście w przestrzeni zabudowanej. Już konwencja paryska UNESCO z 1972 r. Europejska Konwencja z Grenady z 1985 r. czy Europejska Konwencja Krajobrazowa z Florencji z 2000 r. traktowały „wspólne dzieła człowieka i natury”.
Zatem stale aktualne są podstawowe sformułowania z Karty Weneckiej z 1964 r., choć różnorodnie interpretowane. Zawsze decyzję podejmuje architekt-konserwator, a jego autorska kreacja określa efekt finalny.
„...Restauracja (…) ma za cel zachowanie i ujawnienie estetycznej i historycznej wartości zabytku oraz
polega na poszanowaniu dawnej substancji i elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości.
Ustaje ona tam, gdzie zaczyna się domysł; poza tą granicą wszelkie, uznane za nieodzowne, prace uzupełniające mają wywodzić się z kompozycji architektonicznej i będą nosić znamię naszych czasów...”
18
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Obiekt studiów in situ autorki opracowania we wrześniu 2011 r.
David Chipperfield mówił po otrzymaniu nagrody im. Miesa van der Rohe, za: bryla.gazetadom.pl/Bryla
/1,85298,9422324,znamy_najlepszy_budynek_Europy_ html
Obiekt studiów in situ autorki opracowania w 2011 r.
Zeisemer J., Newton M., The Neues Museum Berlin. Conserving, Restoring, Rebuilding within the World Heritage,
E.A. Seemann, Leipzig 2010.
http://www.arcspace.com/architects/david_chipperfield/neues-museum
Za: Janczykowski J., Granice dopuszczalnej ingerencji w ruiny historyczne w świetle teorii i praktyki konserwatorskiej, [w:] Kadłuczka A. (red.) Karta Krakowska 2000 Dziesięć lat później, Monografia 400 – seria Architektura,
Kraków 2011, s. 169-174.
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Decyzje Davida Chipperfielda zaskoczyły zachowawczych konserwatorów oraz pewne grupy odwiedzających. Trudno niektórym Niemcom zaakceptować pozostawione niezaszpachlowane i niezamalowane „wojenne
rany”. Architektowi zarzucano, że zabytkowy obiekt muzealny „doprowadził do kalectwa” bądź „ukarał niewinny
budynek”. Kiedy zapytano Chipperfielda ile oryginalnego projektu można obecnie odnaleźć w odbudowanym nowym muzeum odpowiedział: „Tyle na ile pozwoliła historia. Nie można udawać, że nic się nie stało”24.
4. Budynek wejściowy do „promenady archeologicznej”
Muzeum to nie koniec zadań projektowych, którymi zajmuje się na Wyspie Muzeów David Chipperfield25. W 2012 r. planowane jest otwarcie wejścia głównego (w miejscu dawnego magazynu administracji
portu Packhof) do tzw. promenady archeologicznej, która na poziomie piwnic połączy wszystkie budynki
muzealne na wyspie (z wyłączeniem Alte Nationalgalerie). Ukończenie promenady archeologicznej jest planowane na 2015 rok. Budynek Wejściowy znajduje się tuż przy Neues Museum od strony rzeki Sprewy.
W 2001 roku architekt przedstawił propozycję obiektu wejściowego w postaci modernistycznej prostej bryły
całej przeszklonej, która nie została zaakceptowana, powodując nawet ruch społeczny o nazwie „Ratujcie
Wyspę Muzeów”. Zatem w 2007 r. Chipperfield zaproponował zupełnie inny projekt budynku wejściowego tzw. Galerii Jamesa Simona (fundatora słynnego popiersia Nefretete). Na wysokim kamiennym cokole
z reprezentacyjnymi schodami usytuowano przeszkloną halę, rozbitą na kilka części i przesłoniętą rastrem
współczesnej kolumnady, przypominającej Muzeum Historii Literatury Współczesnej w Marbach am
Neckar niedaleko Stuttgartu z 2006 r.26. Sprawdzona w Marbach z dużym sukcesem koncepcja wprowadzenia
geometrycznej modernistycznej bryły z portykiem filarów dookoła przy zabytkowym pałacu z 1903 r., gdzie
mieści się muzeum Friedricha Schillera, została tutaj powtórzona i zaakceptowana. Współczesna kolumnada
dobrze uzupełnia eklektyczne obiekty na Wyspie Muzeów. Prawdopodobnie zostaną tutaj powtórzone efekty
szczególnej teatralności przestrzeni, jaką obserwowaliśmy w Marbach, gdzie klasycyzujące, ale uproszczone
kolumny, okalające obiekt poprzez stosowanie odbić, załamań, wielokrotnych cieni stworzyły magiczny efekt
migotania27. Nowy budynek ma pomieścić kasy, garderobę, toalety, księgarnię, gastronomię oraz dodatkowo audytorium i pomieszczenia wystaw czasowych. Od strony południowej szerokie, przerywane tarasami
schody będą prowadzić do wejścia do całego zespołu muzealnego na Wyspie Muzeów w Berlinie. Dyskusja
o wprowadzaniu nowych form w zastany kontekst także jest żywa wśród filozofów.
Niemiecki współczesny filozof Hans Georg Gadamer uważał, że sztuka nowoczesna, przeciwstawiając się tradycyjnej, właśnie z niej czerpie impulsy do swojego rozwoju „...Nasze codzienne życie jest
ustawicznym kroczeniem przez równoczesność teraźniejszości i przeszłości (...) Dwie rzeczy jak się wydaje wychodzą tu sobie naprzeciw: nasza historyczna świadomość i refleksyjna postawa nowoczesnego człowieka i artysty. Uświadomienie sobie historii, świadomość historyczna, nie jest czymś, z czym należałoby
łączyć nazbyt uczone lub światopoglądowe wyobrażenia...”28.
	Pleszko A., Nowe stare muzeum..., op. cit., s. 51.
	W trakcie trwania prac remontowych przy Neues Museum Chipperfield zrealizował niewielki budynek muzealny
Galerię Sztuki Współczesnej Am Kupfergraben 10 (2003–2007) tuż przy wjeździe na wyspę nieopodal Muzeum
Historycznego w Berlinie i jego Hali Wystawowej projektu Ieoh Ming Pei’a (1998–2003). Budynek Chipperfielda
jest geometryczny, prosty, z dużymi oknami wycinanymi w miąższu trzykondygnacyjnego prostopadłościanu o modernistycznej stylistyce. Owa realizacja była sukcesem londyńskiego architekta, bowiem w konkursie na ten obiekt
pokonał Franka Gehryego, Hansa Kollhoffa, Rona Radzinera i Petera Zumthora.
26
Budynek Muzeum Historii Literatury Współczesnej w Marbach usytuowany jako mały Akropol z widokiem na
dolinę rzeki Neckar w 2007 r. uzyskał nagrodę RIBA im. J. Stirlinga przyznawaną od 13 lat „autorom projektów,
które wywarły największy wpływ na rozwój brytyjskiej architektury”.
27
	Obiekt studiów in situ autora artykułu we wrześniu 2008 roku.
28
	Gadamer H.G., Aktualność piękna, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 12.
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1. The European Mies van der Rohe Award 2011
In the spring of 2011, the architectural community in Europe was surprised at the decision to confer
the prestigious Mies van der Rohe Award1 for implemented conservation because it had previously been
given only for objects of the latest architecture (since its establishment by the European Commission,
the European Parliament and the Mies van der Rohe Foundation in 1987). Among other personalities,
the award – bestowed every two years – went to: Norman Foster for the terminal at Stansted Airport in
London; Dominique Perrault for the French National Library in Paris; Peter Zumthor for the Museum
of Contemporary Art in Bregenz; Rafael Moneo for the Kursaal building in San Sebastian; Zaha Hadid
for the tram terminus and Hoenheim Nord car park in Strasburg; Snøhetta team for the Opera House
in Oslo; Rem Koolhaas for the Dutch Embassy in Berlin. The favourite of the previous edition was the
Maxxi Museum in Rome, designed by Zaha Hadid, which – out of 243 works nominated for the award –
entered the final and received honourable mentions along with the Danish Radio building in Copenhagen
designed by Jean Nouvel, the new museum at Acropolis in Athens deigned by Bernard Tschumi as well
as Martine de Maesseneer and Dirk Van den Brande with their Bronks Youth Theatre in Brussels and
Koen van Elson with his Groot Klimmendaal in Arnheim. The laureate was the British architect David
Chipperfield for his design, conservation and refurbishment of the Neues Museum on the Museum Island
in Berlin which took more than ten years. Here is a fragment of the Jury’s description: The Jury was
most impressed with the rebirth of the Neues Museum, situated in the centre of Berlin’s Museum Island,
which secured and restored the historic structures of the ruin, and connected them to the surrounding
museums. The project was conducted with great elegance and efficiency, resulting in an outstanding and
exciting example of a sensitive incorporation of groundbreaking contemporary Berlin architecture into the
minimal-reconstruction of the original structure2. The 2011 award shows the importance of the problem of
conserving historical objects in Europe. Architectural actions in European city centres are always created
in the context of the historical heritage of the past. First and foremost, the British architect’s manner and
method of rebuilding this object were appreciated. The general acceptance of the awarded museum in the
architectural community contributed to many more prestigious awards: the Award of the BDA Association
of German Architects (2009), the Stirling Prize (2010), the Award of the Wolf Foundation (2010), the
Europa Nostra Award (2010) and the RIBA Royal Gold Medal (2011).
2. The history of the construction of the Neues Museum
Berlin’s Museum Island is situated in the city centre and surrounded by the Spree River and the
Kupfergraben Canal. The ancient swampy areas were drained in the 17th century and then transformed into
the Lustgarten castle park with a botanical garden. In the 18th century, this island acted as reloading grounds
and a regular port. The Brandenburg rulers’ residence had been located there for years3. When the collection
1

2
3

These days, the Mies van der Rohe Award amounts to 60,000 euros. It is conferred every two years for the best
implemented building in Europe. In 2011, 343 designs from 33 European countries were submitted. Besides the
award, five honourable mentions were bestowed.
http://www.e-architect.co.uk/berlin/neues_museum.htm
Berliner Schloss (the Municipal Castle in Berlin or the Berlin Palace), raised in the years 1443–1451, acted as the
residence of Brandenburg Electors. Then it was extended in the Renaissance style in the mid-16th century. Elector
Friedrich III (later King Friedrich I) initiated its thorough redevelopment in the Baroque style in 1698-1716. The
monumental three-floor residence with two internal courtyards and a dome above the chapel was the Hohenzollerns’
seat until the end of this monarchy. During World War II, the palace was partially destroyed. In 1950, the GDR
authorities blew it up in order to replace it with the Republic Palace. After the unification of Germany, the Republic
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of archeological finds from Greece, Rome, Egypt and Babylon began in the 19th century, a decision was
taken to build some museum objects on this island. The first building for a collection of works of art was the
neoclassicist Altes Museum, constructed in 1824–1828 and opened it 1830 opposite the Municipal Castle,
designed by Karl Friedrich Schinkel. It is definitely one of the most beautiful classicist edifices in Europe. It
was the first Prussian museum. Soon, the Alte Museum became too confined for its exposition. In 1841, the
Prussian King Friedrich Wilhelm IV commissioned Friedrich August Stüler – Schinkel’s disciple – to design
the Neues Museum. It was an ultramodern object by the then standards. In the course of implementation, the
construction process was mechanized. A special steam device, brought from America, was used for hammering
foundation pales in and for mixing mortar. A steam engine was used for the very first time. The transport of
building materials onto the construction site was done by rail in order to accelerate the pace of work. Central
heating was introduced inside the building, whereas lightweight iron girders were used in the construction of
the object.4 The marshy area of the island required complicated foundations. 2,344 wooden foundation pales
(6.9 – 18.2 m long) were used for the building (105 m long, 40 m wide). The museum was implemented in
1859 with a number of archeological exhibits brought from Egypt, Greece and Troy5. In the early 20th century,
German researchers conducted successful excavations in the Mediterranean. In Egypt, Ludwig Borchardt
supervised archeological works in the ancient city of Akhetation also known as Tell el-Amarna nowadays. It
was built three years as a place of “the cult of light” whose god was Aton. On December 7, 1912, the team
found a bust of Nefertiti, Pharaoh Echnaton’s wife, from the times of the 18th dynasty, i.e. 1,350 BC. In 1924,
it became the most valuable exhibit at the New Museum. It attracts crowds of visitors just like Mona Lisa does
as well as makes the ancient model of unusual female beauty6. Discussions are aroused by the shape of the
Queen’s headgear which was only used by pharaohs in Egypt. Some explorers read the Asian descent of the
Pharaoh’s wife into this form. After some conservation measures, the sculpture of Nefertiti’s head, made of
limestone with a thin layer of plaster, was placed in the restored dome hall in a glass bulletproof showcase7.
On the hundredth anniversary of the discovery of this world-famous bust, an exhibition is planned at the Berlin
Museum (December 7, 2012 – April 13, 2013). It will include 400 exhibits borrowed from the Louvre in Paris,
the British Museum in London and the Metropolitan Museum of Art in New York.
At the turn of the 19th century, exhibits from a series of excavations supervised by German
archeologists were distributed between Cairo and Berlin. Apart from thousands of artifacts from Egypt
and a gigantic collection of Egyptian papyruses, the New Museum has finds from ruins recognized as
the remnants of Troy with Priam’s famous treasure – the so-called “gold of Troy” excavated by Heinrich
Schliemann in 18738. There are also some prehistoric artifacts with a gold headgear from the Bronze Age.
It was the second museum built in the northern part of the island.
Palace was pulled down (2008) to make room for a castle. There are still controversies over how it should look like
even though the competition finished with the presentation of a work which repeats the historical elevations from
the outside with contemporary interiors. In 2010, the implementation was discontinued till 2014 on account of the
economic crisis.
4
	Pleszko A., Nowe stare muzeum, Architektura & Biznes No. 12, 2011, p. 48.
5
The museum also received many plaster casts of Greek and Roman sculptures which were taken to the Berlin
University in 1916-1920. To a large extent, they were destroyed during World War II.
6
travel-egipt.prv.pl/nefretete.php
7
The sculpture is insured for 300,000,000 euros. Recently, there have been talks about returning the sculpture to
Egypt. At the end of January 2011, the leader of the Highest Egyptian Council of Antiquity Zahi Hawass turned
to the Prussian Foundation for National Heritage for the return of Nefertiti bust. “Nefertiti is and will remain the
Ambassador of Egypt in Berlin”, answered the Germans, [after:] Pastuszka W., Do kogo należą skarby starożytności,
Archeologia No. 2/2011, p. 18-25.
8
After World War II, the collection of artifacts of copper, gold and silver disappeared. In 1993, the Russian authorities
admitted that the “treasure” could be found at the Alexander Pushkin Museum in Moscow.
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Another museum on the island is Alte Nationalgalerie, also designed by Friedrich August Stüler,
constructed by Johann Heinrich Strack in 1866–1876, with works of contemporary art. This building –
which resembles the Roman pseudoperipteros – rises on a tall pedestal with two-flight stairs. A mounted
monument to Friedrich Wilhelm stands in front of the entrance façade of the gallery edifice. In 1897–1904,
the Bode Museum, designed by Arch. Ernst von Ihne, was raised. With its rounded corner crowned with
a dome, it closes the northern groin of the island. The interiors and decoration of the Kaiser-Friedrich
Museum (as it was originally called) were designed by the historian of art Wilhelm von Bode, the then
director of the gallery whose name was honoured after the war. The museum has an exposition of paintings
and sculptures as well as a collection of coins and medals. The fifth extensive Pergamonmuseum was built
between the Bode Museum and the Neues Museum in 1909–1930 according to Alfred Messel and Ludwig
Hoffmann’s design. It was meant for an exposition of Messel’s archeological finds from the Middle East
intensively explored by German expeditions at the turn of the 19th century. This museum is famous for its
reconstructed fragments of some ancient cities, e.g. the altar from Pergamon, the marketplace gate from
Miletus, Ishtar’s Gate from Babylon and the palace halls from Assyria or Aleppo.
In 1999, the Museum Island entered the UNESCO World Heritage List. Besides its museum objects,
the bridges leading to the island – Monbijou Brücke and Eiserne Brücke – as well as the monument in front
of the Alte Museum come under protection9.
Along came the Nazis. In 1937, they organized the Exhibition of Degenerated Art in Munich; two
years later, they closed down all the museums across Germany. A lot of exhibits from the Neues Museum
were hidden in the cellar of the Ministry of Propaganda or seized by art collectors. At the end of World War
II in 1945, during the bombing of Berlin, the Neues Museum suffered the most – it was destroyed in 70%.
After the partition of Germany, the Museum Island found itself in the German Democratic Republic. The
museum functions were restored in four buildings. Conservation work in the most destroyed object did not
begin until 1985. The remnants of the museum, in ruin for forty years, were covered with a roof, while the
remainders of the Egyptian courtyard were pulled down.
3. Rebuilding the Neues Museum after the second world war
In 1990, after the connection of museums in East and West Berlin and the formation of the Prussian
Foundation for National Heritage, the rebuilding of this edifice commenced. At the 1993 competition for the
rebuilding of the Neues Museum, the first award went to the Italian architect Giorgio Grassi who presented
an austere brick quadratic prism. The second award went to the English architect David Chipperfield who
was the only one to suggest thorough reconstruction of the building. Frank O. Gehry’s work received the
fourth award (strongly supported by museologists). After three years of disputes with the conservation
authorities, Giorgio Grassi resigned from the implementation. At another closed competition announced in
1997, the laureates of five first awards were invited. Sir David Chipperfield from London with the English
monument conservator Julian Harrap were commissioned to implement their design10. Chipperfield was
very proud of that: “Undoubtedly, it was the most exceptional design in my entire career. A once-in-alifetime opportunity…”11 The implementation lasted from 2003 till 2009. On October 17, 2009, Chancellor
Let us mention one of the most beautiful bridges in Berlin which connects Schlossplatz with Unten den Linden – the
so-called Schlossbrücken designed by Karl Friedrich Schinkel. Its piers of red granite, twinkling in the sun, were
crowned with white sculptural groups of Carrara marble designed by Schinkel. These are the Greek goddesses of war
and victory – Nike, Athena and Iris who take care of young warriors. Various sea creatures coil around the balustrade.
10
	Pleszko A., Nowe stare muzeum, ibidem, p. 49.
11
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
David Chipperfield is a British architect. Before he opened his studio in London in 1984, he had worked with Richard Rogers, Norman Foster and Douglas Stephen. He is the laureate of fifty domestic and foreign competitions. His
9
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Angela Merkel formally opened the Neues Museum (exposition: 8,000 m2) for the public. Nearly all the
original exhibits – more than 9,000 objects – returned to the institution.
The representative and monumental character of the main staircase was restored. At every museum,
it is an important element of interior arrangement. Here, however, the architect did not return to eclectic
decorations introduced by Stüler in the mid-19th century12. The caryatid gallery, which had been placed on
top of the stairs, was not reconstructed; the forged ornamental balustrades or rich decorations which adorned
the walls and the balustrades were not restored. Now, the place is dominated by the minimalist mood. The
white full balustrades and the white floor are made of specially designed terrazzo being a mixture of white
cement and marble13. The two-flight stairs preserve the austere, refined and elegant atmosphere of this public
building. They are located in the centre of a three-storey edifice (31 m tall) in the hall. The richly sculpted
girders for the gable roof were not reconstructed because the roof had been destroyed. The structural ceiling
is supported by austere dark beams. The sterile stairs and the walls without any polychromy emanate
simplicity and emptiness. Only small fragments of the polychromy cut out just like “wounds” in the walls
and the clearly revealed damaged columns are a testimony to the past. The side walls are made of bricks
which are also nearly one hundred years old. They were taken from pulled-down barns scattered across
Brandenburg. The entire object includes more than 500,000 such old bricks used in supplements for the
internal walls, partially outside as well as in fragments of the destroyed structural ceilings.
New, simple structural ceilings of reinforced concrete were installed where the old ones had been.
The exhibition halls built of large prefabricated concrete elements, once completely destroyed, were
rendered available. When we look at photographs taken several years ago to document the progress of
conservation works, we may associate these interiors without structural ceilings which occupy three storeys
with romantic ruins in Piranesi’s drawings. They show some illusionistic fanciful buildings from the ancient
times. Here, we frequently encounter fragments of spared columns and arcading which restore the mood of
an eclectic edifice after complementation. In any given part, we can clearly see which elements are authentic
and which are mere supplementations. All the preserved historical structure was restored and left in its
original condition – cracked and crumbled with faded colours. It was conserved, not reconstructed. The
columns, sometimes made of fragments of preserved elements, indicate contemporary supplementations
with different colours and materials. Where the brick structural ceilings were preserved, they are left in their
existing condition with all the cavities similarly to the columns which often reveal peeling-off fragments
of the fluting. The column chapiters in the main hall and at the staircase have supplementations of a white
opaque material which sometimes flows lower on the core being cut off from the marble originals. In
photographs taken in January 2005, only two rows of a triple arcade supported with columns were preserved
in the Modern Hall. The others were added which formed multiplied arcading which supports the newly
introduced structural ceiling. The floors are new, too. This three-storey space did not have any structural

12

13

most important implementations include: the Museum of the History of Literature in Marbach am Neckar, Germany
(2006), the American Cup in Valencia (2006), the Barbara Hepworth Museum of Art in Wakefield, England (2011),
the City of Justice in Barcelona (2009), the extension of Anchorage Museum in Alaska (2009) and the extension of
the San Michele cemetery in Venice (2013). He has some implementations in the United States and in China.
In his design of the Neues Museum staircase, F.A. Stüler, K.F. Schinkel’s disciple, introduced the so-called “fourcaryatid gallery” with copies of sculptures from Erechtheion. Schinkel was designing it for an unimplemented
residence which was to stand on Acropolis in Athens. This staircase was decorated with huge colourful paintings up
to the structural ceiling, sculptures, vases, low reliefs around the door bands or the ground floor balustrade. According
to a watercolour by Hedwig Schulz-Voelker (1910) [in:] von Buttlar A., Neues Museum Berlin Architekturüfhrer,
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin München, 2010, p. 60.
Chipperfield, who had a budget of 233,000,000 euros, probably wanted to give more funds to conservation than to
costly granites and marbles on the floors. Besides, he preferred the esthetics of minimalism – austere yet refined and
elegant.
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ceilings even though the Ethnography Hall was situated below and the cosy Art Room – above14. “It is very
easy to see what is an existing element and what is our interference. We did not mean contrast but continuity
with its own identity… That concept was nothing unique. It is a frequently applied restoration stratagem
and a rightful technique. Some people do not like being reminded of loss. They would like everything to be
new and fresh…”15
Apart from the smart staircase, two courtyards – Egyptian and Greek – located on both of its sides,
opening to the entire height of three storeys, make significant elements in the museum body. The former
Egyptian Courtyard was an imitation of the temple in Luxor with rows of heavy barrel-like columns. The
internal walls and the columns had colourful polychromies presenting copies of Egyptian paintings with
various silhouettes and deities16. Today, small fragments can be seen. The entire interior is characterized
by the minimalist mood and temperance. The courtyard is covered with a glass roof as it used to be. The
empty three-storey walls of the one-hundred-year-old bricks contrast with the whiteness of the simple,
tall and slender pillars with balustrades of frosted glass. These pillars bear the middle ceiling – a platform
placed at the height of the second level and a gallery on the first level making a contemporary austere
openwork geometrical form in this historical interior. This central element of the interior also opens
downwards at the cellar level which includes some Egyptian sculptures and sarcophaguses observed
from above. In the future, this level will be included in the so-called archeological promenade (under
design) which will connect all the local museums. The ground floor level also preserves an external
bypass around the courtyard which refers to the column layout in the original design of the Egyptian
Courtyard. Everything here is presented in a straight and obvious manner. The saved fragments of the
Egyptian Courtyard were pulled down in 1985 and then vanished without trace. The destroyed parts of
the building were not reconstructed but rebuilt in a new contemporary setting. This is the imperative
principle of conservation works in this object.
At present, both courtyards covered with glass roofs are of different character than before the
destruction. The Greek Courtyard opens to the entire three-storey size of the building. At the height
of 12-14 metres, there is a well-preserved marble frieze (65 m long, 1.7 m tall) which runs around the
courtyard. It shows The Tragedy of Pompeii – a low relief by Herman Schievelbein (1845–1851). The
frieze is incomplete – some missing elements, e.g. the figures’ faces, were complemented but the tornoff fragments of arms or legs were left with dramatic understatements17 in order to show the results of
the Allies’ bombings at the end of World War II apart from the large peeling-off patches of wall plasters.
Some exhibits hidden during the war and found in the course of building Berlin’s underground were
placed in the Greek courtyard as well.
In all the interiors, the preserved details of polychromy were just cleansed without adding anything.
While visiting some of the rooms at the museum, we have the impression that the conservation work has not
finished yet. Abrasions, blurs, stains on the walls, plasters falling off in small or big flakes, the faded colours
of the paintings look as if they were awaiting the finishing measures. Such stratagems stimulate a visitor’s
imagination and remind him/her of the entire history of this object18. The architect adopted a clear principle:
“everything original remained there, every centimetre was cleansed and repaired…”19
14
15

16
17
18
19

See: von Buttlar A., Neues Museum…, op. cit., p. 88, 56.
David Chipperfield’s comment after: http://www.dezeen.com/2009/03/04/neues-museum-by-david-chipperfield and
bryla.gazetadom.pl/Bryla/1,85298,9422324_znamy_najlepszy_budynek_Europy.html
Von Buttlar A., Neues Museum…, op. cit., p. 23.
Ibidem, p. 57, 58.
The author’s in situ survey of the object in September 2011.
David Chipperfield’s comment while receiving the Mies van der Rohe Award after: bryla.gazetadom.pl/
Bryla/1,85298,9422324_znamy_najlepszy_budynek_Europy.html
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The Neues Museum – built in the mid-19th century, ruined during World War II – includes a number
of elements showing the effects of military operations: traces of bullets fired from Soviet soldiers’ rifles in
the last days of the war found in the external elevations, destroyed fragments of walls with polychromies
in the interiors, fragments of plaster peeling off, destroyed columns or structural ceilings, dirty, unpainted
walls20. Contemporary interventions, concrete pillars, columns in the Sarcophagus Hall, new entrance
openings, new concrete structural ceilings, floors and rooms were clearly separated. Adopting the ideas of
the Charter of Venice (1964), the architect revealed changes introduced when the object remained in ruin
for more than fifty years instead of returning to the original condition of the building within restoration
work conducted for ten years together with Julian Harrap. Respect for the historical structure under various
conditions of preservation, i.e. damaged in many places, is the guiding principle of restoration because
thorough reconstruction would be a form of the destruction of culture. Thus, an important element – apart
from conservation measures – was the disclosure of emotions, the commemoration of the tragedy which
happened here21.
David Chipperfield said, “One cannot act as if nothing had happened and reconstruct the building
entirely as if it had never been destroyed. It would be much simpler to create a copy of the building instead
of preserving it history carefully…”22
The UNESCO emphasizes the criterion of authenticity in the valorization of monuments referring
to the Document of Nara (1994): “The knowledge, comprehension and interpretation of the original and
further characteristic features of a monument, historical changes and its significance make the basis for
and assessment of the authenticity of a given cultural object and concern its form as well the material it
is built of… authenticity understood in such a manner and approved in THE CHARTER OF VENICE is
the most important qualitative factor as far as the credibility of accessible information is concerned…
it plays a capital role in conservation and restoration as well as in the procedure of entering the World
Heritage List…”23. The problem of situating a monument in the landscape or even dignifying a cultural
landscape has been discussed for some time. A cultural landscape is understood both in an open space and
in a developed space in the city. The UNESCO Paris Convention (1972), the European Convention of
Grenada (1985) or the European Landscape Convention of Florence (2000) treated of “the common works
of man and nature”. Therefore, the contents of the Charter of Venice (1964) are still valid even though
they are interpreted in various manners. An architect-conservator always takes decisions, while his/her
authorial creation defines the final effect. “Restoration (…) aims at preserving and revealing the esthetical
and historical value of a monument. It means a search for old substance and elements which make authentic
documents of the past. It ends where speculation begins; beyond this border, any supplementary works
acknowledged as necessary are expected to grow from architectural composition and will bear the trait of
our times…”
David Chipperfield’s decisions surprised conservative experts as well as certain groups of visitors.
Some Germans find it hard to accept the unpainted and unhealed “war wounds”. They criticized the architect
for “leading this historical museum object to physical disability” or “punishing this innocent building”.

20
21

22
23

The author’s in situ survey of the object in 2011.
Zeisemer J., Newton M., The Neues Museum Berlin. Conserving, Restoring, Rebuilding within the World Heritage,
E.A. Seemann, Leipzig, 2010.
http://www.arcspace.com/architects/david_chipperfield/neues-museu
After: Janczykowski J., Granice dopuszczalnej ingerencji w ruiny historyczne w świetle teorii i praktyki
konserwatorskiej, [in:] Kadłuczka A. (ed.) Karta Krakowska 2000 Dziesięć lat później, Chair of History of Polish
Architecture, IHA&MP, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Monograph 400 – series
Architecture, Krakow 2011, p. 169-174.
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When Chipperfield was asked how much of the original design can be found in the rebuilt museum, he
answered, “As much as history allowed. We cannot pretend that nothing ever happened…”24
4. The entrance building for “the archeological promenade”
The implemented conservation of the Neues Museum does not mean the end of David Chipperfield’s
design work on the Museum Island25. In 2012, the main entrance (in place of the former storehouse for
Packhof port administration) to the so-called archeological promenade will be opened. This promenade
will connect all the museum buildings on the island, excluding Alte Nationalgalerie. The implementation
of the promenade is planned for the year 2015. The entrance building is situated next to the Neues Museum
from the Spree riverside. In 2001, the architect submitted a proposition of the entrance building in the
form of a modernistic simple, fully glassed-in body which was not accepted. It even gave birth to a social
movement named “Save the Museum Island”. Then, in 2007, David Chipperfield suggested a completely
different design of the entrance building – the so-called James Simon Gallery (in honour of the endower
of the famous Nefertiti bust). A tall stone pedestal with representative stairs supports a glassed-in hall
broken into several parts and covered with the screen of a contemporary colonnade resembling the Museum
of the History of Contemporary Literature in Marbach am Neckar near Stuttgart (2006)26. The concept
of introducing a geometrical modernistic body with a portico of pillars all around at a historical palace
(1903) where the Friedrich Schiller Museum is located, proven in Marbach with big success, was repeated
and accepted here. The contemporary colonnade nicely complements the eclectic objects on the Museum
Island. This will probably replicate the effects of the theatricality of space we could observe in Marbach
where the classicizing yet simplified columns, surrounding the object through the application of reflections,
bends and multiplied shadows, created the magical effect of twinkling27. The new building is supposed to
house box offices, a cloakroom, toilets, a bookshop, gastronomy and, additionally, an auditorium plus some
rooms for temporary exhibitions. From the south, the wide stairs with terraces will lead to the entrance
to the entire complex on Berlin’s Museum Island. A discussion on the introduction of new forms into the
existing context is going on among philosophers.
The contemporary German philosopher Hans Georg Gadamer thought that modern art found impulses for its development in the tradition it opposed: “Our everyday lives mean constant motion across the
concurrence of the present and the past… It seems that two things face each other: our historical awareness
and a modern man and artist’s reflective attitude. The awareness of history does not evoke erudite ideas
concerning a defined outlook…”28

24
25

26

27
28

Pleszko A., Nowe stare muzeum…, ibidem, p. 51.
While refurbishing the Neues Museum, Chipperfield implemented a little museum object – the Gallery of
Contemporary Art Am Kupfergraben 10 (2003–2007) next to the gateway to the island in the vicinity of the Historical
Museum in Berlin and its Exhibition Hall designed by Ieoh Ming Pei (1998–2003). Chipperfield’s building is
geometrically simple with large windows cut out in the flesh of a three-storey quadratic prism in the modernistic
style. This implementation was successful – the architect from London beat Frank Gehry, Hans Kollhoff, Ron
Radziner and Peter Zumthor at the competition for this object.
In 2007, the Museum of Contemporary Literature in Marbach, situated as little Acropolis with a view of the Neckar
River Valley, received the J. Stirling RIBA Award conferred for thirteen years to “the authors of designs with the
strongest impact on the development of British architecture”.
The author’s in situ survey of the object in September 2008.
Gadamer H.G., Aktualność piękna, Oficyna Naukowa, Warsaw 1993, p. 12.
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Il. 1. Neues Museum w Berlinie kolumnada przed
obecnym wejściem do muzeum od strony wschodniej
(fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 1. Neues Museum in Berlin – colonnade in front of the
present entrance from the east (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)

Il. 2. Neues Museum fragment odrestaurowanej południowej elewacji (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 2. Neues Museum – fragment of the restored south elevation (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Il. 3. Neues Museum fragment kolumnady od strony
wschodniej z widocznymi pozostawionymi śladami po
kulach żołnierzy radzieckich (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 3. Neues Museum – fragment of a colonnade from
the east with visible traces of Soviet bullets (photo by
E. Węcławowicz-Gyurkovich)

Il. 4. Nowa główna klatka schodowa odtworzona przez Davida Chipperfielda (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 4. New main staircase recreated by David Chipperfield (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Il. 5. Detale portyku od strony zachodniej przy głównej klatce schodowej oraz fragment zachowanego stropu z cegły
(fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 5. Details of the portico from the west at the main staircase and a fragment of the preserved brick structural ceiling
(photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)

Il. 6. Dziedziniec Grecki (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 6. Greek Courtyard (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Il. 7. Nowe filary odtworzonego dziedzińca Egipskiego z widocznymi zachowanymi fragmentami polichromii na
ścianach bocznych (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 7. New pillars in the recreated Egyptian Courtyard with visible preserved fragments of polychromy on the side walls
(photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)

Il. 8. Detal filarów nowego dziedzińca Egipskiego
z widokiem na najniższy poziom (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 8. Detail of the pillars in the new Egyptian
Courtyard with a view of the lowest level (photo by
E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Il. 9. Detale sal, gdzie widoczne są przetarcia polichromii
(fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)

i uszczerbienia kolumn w Sali Etnograficznej

Ill. 9. Details of the rooms with visible abrasions on the polychromy and the chipped columns in the Ethnography Hall
(photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Il. 10. Dziedziniec Grecki przekryty szklanym dachem – fragment częściowo zachowanego fryzu pt. Tragedia Pompei,
autorstwa Hermana Schievelbeina 1845–1851 (fot. E. Węcławowicz-Gyurkovich)
Ill. 10. Greek Courtyard covered with a glass roof – fragment of the partially preserved frieze entitled The Tragedy of
Pompeii by Herman Schievelbein (1845–1851) (photo by E. Węcławowicz-Gyurkovich)
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Pamięć miasta.
Barcelona – miasto na krawędzi
The Memory of a City.
Barcelona – a City on the Edge

Streszczenie
Miasta żyją w nierozerwalnym związku z krajobrazem naturalnym – formują go i są przez niego formowane. Szczególnie interesującym przypadkiem są relacje miasta do krawędzi nadbrzeżnych związanych z ciekami i basenami wodnymi. W procesie historycznego rozwoju można prześledzić logiczną kontynuację
kształtowania systemu przestrzeni publicznych miasta w oparciu o stopniowo inkorporowane nadbrzeża.
Ciekawym przykładem miasta twórczo rozwijającego swój system przestrzeni publicznych w relacji do
wodnych krawędzi jest Barcelona, której motorem rozwoju była i nadal jest nadbrzeżna lokalizacja.
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, krawędź nadbrzeżna
Abstract
Cities live in an inseparable relationship with the natural landscape – they form each other. A particularly
interesting case is the relation between a city and its edges connected with watercourses and basins. In the
process of historical development, one can follow the logically continued formation of a system of urban
public spaces based upon gradually incorporated waterfronts. Barcelona – whose waterfront location has
always been the driving force behind urban growth – makes a curious example of a city which creatively
develops its system of public spaces in relation to the edges.
Keywords: public space, water edge
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1. Wstęp
Miasto jako organizm powiązanych wzajemnie układów ma swoistą pamięć – pamięć zależności,
jakie w procesie historycznego rozwoju wytwarzają się pomiędzy jego strukturą a elementami krajobrazu.
Zależności te owocują znaczeniami, jakie miasto nadaje poszczególnym elementom strukturotwórczym, w
tym tak istotnym jak nadbrzeża. Ich nośnikiem i obrazem staje się system przestrzeni publicznych, poprzez
który wcielane są w organizm miejski. Proces ten autorka chciała zobrazować na przykładzie miasta Barcelony, a przede wszystkim działań, jakie zostały podjęte względem nadbrzeży już w XXI wieku. Szczególnie
ciekawe w wymiarze urbanistycznym stały się ingerencje w obszarze tzw. Forum Kultur oraz w obrębie koryta rzeki Besos, będąc swoistym zwieńczeniem procesu wiązania nadbrzeży ze strukturą miasta. Ukazują
jednocześnie dwa różne podejścia projektowe do krajobrazu naturalnego w obrębie miasta.
Dzisiejsza Barcelona jest drugim co do wielkości miastem Hiszpanii, stolicą Katalonii oraz jednym
z najważniejszych centrów przemysłowych kraju. Swoją istotną pozycję w hierarchii miast europejskich
zawdzięcza w dużym stopniu swojej lokalizacji, która od około 2 tys. lat warunkowała jej rozwój. Liczące
sobie około 1,6 miliona mieszkańców miasto (jako aglomeracja: 3,7 miliona)1 od lat 80. XX wieku może
poszczycić się jednym z najbardziej spektakularnych przemian urbanistycznych w rankingu miast europejskich. Przekształcenia całej strefy nadbrzeżnej oraz dawnych terenów industrialnych, tzw. Poblenou2
zajmujących znaczną część miasta w jego części wschodniej, wykształciły niezwykle bogatą i różnorodną
przestrzeń publiczną postindustrialnej Barcelony.
2. Krawędź nadbrzeżna – historia rozwoju urbanistycznego
Mówiąc o procesach urbanistycznych współczesnej Barcelony nie można nie odnieść się pokrótce
do jej historycznego rozwoju3. Jedynie przez pryzmat historii można właściwie ocenić logiczny proces
kształtowania sytemu przestrzeni publicznych oraz wykazać naturalny proces włączania nadbrzeży w system miejski.
Barcelona, której rodowód urbanistyczny wywodzi się z obozu rzymskiego, została ostatecznie zdefiniowana jako miasto około 15 r. p.n.e. pod rządami Cesarza Augusta. Od tego momentu dawna kolonia
Julia Augustea Faventia Barcino zaczęła pełnić istotną rolę w zachodniej części ówczesnej Europy. Sytuacji tej sprzyjało w znacznym stopniu specyficzne, geopolityczne położenie miasta. Barcelona, ulokowana
na nadbrzeżu morskim znalazła się jednocześnie pomiędzy dwoma ciekami wodnymi stanowiącymi powiązanie w kierunku północ–południe oraz rozpościerającym się po stronie północno-zachodniej pasmem
wzgórz Collserola. To charakterystyczne ukształtowanie krajobrazu naturalnego stworzyło dla miasta naturalne ramy, do dziś ograniczające i definiujące obszar miejski Barcelony.
Wspomniane rzeki, Llobregat i Besos, wiązały miasto z dwoma ważnymi ciągami komunikacyjnymi starożytnego świata, biegnącymi w kierunku północ–południe. Pierwszy z nich opierał się na linii nad	Dane według spisu z 2009 roku.
	Przekształcenia terenów postindustrialnych zdefiniowanych jako dziedzictwo urbanistyczne określone zostały w projekcie 22@barcelona – szerzej na temat tych przeobrażeń pisze Mateusz Gyurkovich, Wybrane przykłady rewitalizacji obszarów zdegradowanych Barcelony, [w:] Przyszłość miasta – miasto przyszłości / Future of the city – city of the
future, Czasopismo Techniczne z. 1-A/1/2012, s. 247-260.
3
	W niniejszym artykule autorka wzmiankuje jedynie o tych wydarzeniach w historii rozwoju urbanistycznego Barcelony, które decydowały o jego stosunku do nadbrzeży. Dogłębny opis rozwoju Barcelony można znaleźć w Busquets
Joan (1998), Barcelona. The urban evolution of a compact city, Harvard University, Nicolodi, Rovereto, oraz Manuel
de Sola-Morales, Ten lessons on Barcelona, Servei de Publicacions del COAC Laboratori d’Urbanisme, ETSAB,
UPC, wydanie 2.
1
2

197
brzeża, drugi, niemalże równoległy, biegł poza linią wzgórz Collserola. Jednocześnie sama struktura miasta
rzymskiego wiązała Barcelonę z głównymi krawędziami nadbrzeża. Oś Decumanus zorientowana została
w kierunku prostopadłym do nadbrzeża morskiego, natomiast oś Cargo wyznaczyła późniejsze powiązanie
pomiędzy dwoma okalającymi rzekami Llobregat i Besos. Tak ustalony szkielet urbanistyczno-krajobrazowy, mimo stopniowego rozrostu miasta, przetrwał do dziś.
Kolejnym istotnym krokiem było wyjście miasta poza starożytne mury rzymskie i budowanie nowej
struktury wokół kościoła Santa Maria del Mar. Decyzja ta spowodowała rozciąganie miasta w kierunku nadbrzeża morskiego oraz zagęszczanie jego struktury wzdłuż dawnej osi Decumanus. Rozrastające
się miasto, predestynujące powoli do pełnienia znaczącej roli w basenie Morza Śródziemnego, stanęło
przed koniecznością powiększenia swojego terytorium. Głębokie zmiany w strukturze Barcelony nastąpiły
między XIV i XV wiekiem, kiedy to zadecydowano o budowie trzeciego pasa murów obronnych wokół
zachodnich przedmieść – Raval. Barcelona, mając już znaczne aspiracje do potęgi morskiej, wciąż jeszcze
nie miała odpowiadającego im portu. Bodźcem do budowy dwóch nowych nadbrzeży4 stało się włączenie
istniejących stoczni w obręb nowych fortyfikacji. Tym samym obszar portu po raz pierwszy znalazł się
w zamkniętej tkance miejskiej. Całość obwarowań miasta dopełniona została budową muru od strony morza. Interesującym zabiegiem okazało się pozostawienie otwartego pasa lądu pomiędzy murem a morzem.
Obszar ten, pomiędzy Porta del Mar i Ramblą, miał pełnić zarówno funkcje obronne, jak i przejąć znaczenia publicznej przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Swój ostateczny pełny kształt port barceloński
uzyskał dopiero w XVII wieku. Okres między 1580 a 1680, zwany „stuleciem straconym” z racji zaniku
dominacji Barcelony jako potęgi morskiej5, stał się początkiem ostatecznego kształtowania strefy portowej.
Pod koniec tego okresu skonstruowano nowe doki, flankowane dwoma twierdzami – Cytadelą po stronie
wschodniej oraz twierdzą na zamykającym miasto od zachodu wzgórzu Montjuïc. Tak ukształtowane przestrzenie publiczne nadbrzeża przetrwają do XIX wieku, kiedy to podjęto decyzje o stworzeniu nowego
planu dla dynamicznie wówczas rozwijającego się miasta.
Jednocześnie, również w początkach XIX wieku, coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać Delta
Llobregat. Delta od połowy XVI wieku staje się zapleczem ekonomicznym dla Barcelony, szczególnie jeśli
chodzi o system farm zaopatrujących miasto. Od tamtej pory aż do czasów współczesnych Delta pozostaje
jednym ze strategicznych obszarów miasta.
W 1855 roku Barcelona podejmuje decyzję o rozebraniu murów miejskich i powiększeniu swojego terytorium. Dynamicznie rozwijające się miasto musiało stworzyć nowe ramy dla wzrastającej populacji, zapewnić lepsze warunki zamieszkiwania oraz scalić kilka miasteczek i wsi leżących na obszarze
pomiędzy rzekami Besos i Llobregat. Ostatecznie wybrany plan Ildefonsa Cerdy6, oparty na prostej, geometrycznej siatce, nie wprowadzał wielkich zmian w strukturę nadbrzeża. Co jednak istotne, zdefiniowane zostały podstawowe powiązania: między rzekami Besos i Llobregat poprzez dzisiejszą Gran Via
de les Corts Catalanes, oraz prowadzącą do morza Avinguda Diagonal. Pojawiła się również propozycja
gigantycznego parku wzdłuż rzeki Besos. Zarówno koncepcja Diagonalu, jak i linearnego parku ograniczonego brzegiem rzeki Besos znalazły swoją kontynuację na początku XXI wieku. Charakterystyczną
cechą planu Cerdy było również zaproponowanie lokalizacji funkcji przemysłowych wzdłuż nadbrzeża
w kierunku wschodnim miasta. Stały się one w XX wieku obrazem przemian Barcelony industrialnej
w postindustrialną.

Nadbrzeża wybudowane zostały w 1439 r. i 1477 r., za: Busquets Joan (1998), op. cit., s. 64.
	Fakt ten spowodowany był przeniesieniem głównych szlaków handlowych na Atlantyk po odkryciu Ameryki. Monopolistą w obsłudze morskiej nowych dróg handlowych została Sewilla (por.: Busquets Joan (1998), op. cit., 71).
6
Koncepcję planu Cerdy i jego wdrażanie szczegółowo opisuje Manuel de Sola-Morales, The Eixample, the practical
success of a theoretical Project [w:] op. cit., 277-331.
4
5
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3. Krawędź nadbrzeżna – XX wiek – wiązanie miasta z morzem
Przekształcenia struktur nadbrzeżnych Barcelony w XX wieku były w znacznym stopniu możliwe
przez wielkie wydarzenia sportowe i kulturalne. Była to swoista kontynuacja tradycji Wielkich Wystaw
Światowych, które stały się motorem rozwoju dla miasta na przełomie XIX i XX wieku7.
XX wiek to przede wszystkim przywracanie przestrzeni publicznej nadbrzeża morskiego miastu.
Transformacja zlokalizowanych na nim byłych struktur przemysłowych wiązała się z zmianą ich wizerunku w świadomości mieszkańców. Przekształcenia rozpoczęto w części zachodniej nadbrzeża – kolejne
działania dotyczyły obszarów rozwijających się w kierunku wschodnim. Powodzenie procesu transformacji uzależnione było od uczytelnienia głównych kanałów przestrzeni publicznych miasta i nadania im rangi
elementów spajających nową strukturę z istniejącą.
Projektem pilotażowym stało się przekształcenie tzw. Moll de la Fusta w 1983 r. przez Manuela
Sola-Morales. Dwupoziomowe rozwiązanie komunikacji w obszarze starego portu polegające na przekryciu arterii komunikacyjnej przestrzenią publiczną otwarło bezkolizyjne połączenie pomiędzy starym miastem a brzegiem morza. Uzyskana tym samym wysokiej jakości przestrzeń publiczna stała się wizerunkiem
nowego waterfrontu Barcelony. Projekt ten zainicjował przekształcenia w obrębie układu komunikacyjnego miasta – głównie jego obwodnic, co z kolei pozwoliło na prowadzenie dalszych, ambitnych i wielkoskalowych transformacji portu, całej linii wybrzeża morskiego oraz obszarów wzdłuż rzeki Besos.
Kolejnym, istotnym punktem w barcelońskim waterfroncie była rewitalizacja obszaru położonego pomiędzy Parkiem Cytadeli a dawną rybacką osadą – Barcelonetą. Aktywizacja tego obszaru opierała się głównie na wprowadzeniu funkcji mieszkaniowej. Mające się odbyć w 1992 r. Igrzyska Olimpijskie otworzyły możliwości do budowy tzw. Vila Olimpica. Projekt autorstwa biura Martorell, Bohigas,
Mackay (1992) zakładał kontynuowanie przestrzeni publicznych wynikających z układu siatki Cerdy.
Główny nacisk położono na aktywizowanie samego nadbrzeża poprzez kształtowanie nowych plaż urbanistycznych, a przede wszystkim stworzenie nowej mariny zaakcentowanej w strukturze miasta dwoma wysokimi, tworzącymi bramę, obiektami. Dwie mniejsze wioski olimpijskie zrealizowane zostały na wschód
od Barcelonety w Poblenou i Vall d’Hebron. W obu przypadkach główną przestrzeń publiczną lokowano
na nadbrzeżu. Przekształcenia nadbrzeży w obrębie wszystkich trzech lokalizacji wiosek olimpijskich kontynuowały rozwiązania wprowadzone na Moll de la Fusta. Uzyskano tym samym ciągłość przestrzeni
publicznej podkreśloną jej jednorodną typologią.
Ostatni punkt transformacji waterfrontu dotyczył obszaru leżącego na zakończeniu jednej z głównych osi miasta: Avinguda Diagonal. Projekt zakładał jak największe wejście miasta w morze, uczytelnienie
przebiegu Av. Diagonal oraz stworzenie na jej końcu struktury o znaczeniu metropolitarnym. Pretekstem
do rozpoczęcia działań w tym obszarze stało się zainicjowanie wydarzenia kulturalnego pod nazwą Forum
Kultur, które odbyło się w 2004 r. i trwało przez 6 miesięcy.
4. Krawędź nadbrzeżna – XXI wiek – przestrzeń publiczna w skali metropolitalnej i lokalnej
Stosunek Barcelony do nadbrzeża w XXI wieku zaznaczył się dwoma istotnymi interwencjami ukazującymi dwa różne podejścia do traktowania krajobrazu naturalnego w strukturze miejskiej. Oba adresowane były również do innych skal oddziaływania w systemie przestrzeni publicznych Barcelony.
Pierwsza to wspomniane już Forum Kultur, druga – zagospodarowanie koryta rzeki Besos i terenów
przyległych.
7

Wystawy Światowe w Barcelonie odbyły się w 1888 i 1929 roku.
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4.1. Forum
Forum określone zostało w strategii miejskiej jako jeden z trzech kluczowych projektów urbanistycznych o skali metropolitalnej. Obok projektów dla Placa de les Glories i Sant Andreu – Sagrera miał
się stać elementem konsolidującym zdefragmentowany obszar miasta w jego części wschodniej. Działania
w tym obszarze miały dopełnić proces transformacji nadbrzeża morskiego, rozpoczęty w latach 80. przekształceniami w obrębie Vila Olimpica, a także otworzyć dalsze powiązania w kierunku rzeki Besos oraz
dopełnić urbanistycznie korytarz z Montacada do morza. W skali lokalnej projekt miał zmienić powiązania
z przyległymi obszarami zabudowy mieszkaniowej: La Mina i La Catalana.
Transformacja wschodniego odcinka waterfrontu w oparciu o projekt Forum zakładała regenerację
otoczenia w ogromnej skali. Całość przedsięwzięcia podzielona została na dwie fazy. Pierwsza dotyczyła
organizacji wydarzenia kulturalnego, jakim było Forum Kultur w 2004 r. Druga zakłada głęboki proces
regeneracji, integracji i rewitalizacji:
– regeneracji przestarzałych i niefunkcjonalnych przestrzeni,
– integracji infrastruktury i środowiska w powiązaniu z lokalizacją oraz jej regenerację,
– socjalną i ekonomiczną rewitalizację obszaru i jego otoczenia, włączając w to wprowadzenie koniecznych funkcji, udogodnień i usług.
Z samym projektem Forum zintegrowane zostały trzy dalsze projekty mające wiązać nową strukturę
z miastem, a szczególnie jego najbliższym otoczeniem. Są to:
– zagospodarowanie Carrer Taulat8 – ulicy biegnącej wzdłuż mającego powstać campusu na granicy
La Miny i Forum, ulicy która ma działać w przyszłości w skali metropolitalnej,
– rewitalizacji samej La Miny9 wraz z nowo powstałą Ramblą, łączącą osiedle z mariną zlokalizowaną
w obrębie Forum,
– nowoprojektowaną strukturą mieszkaniową La Catalana10, zlokalizowaną na zachodnim brzegu rzeki
Besos i będącej tym samym nową granicą przestrzenną dla miasta Barcelona.
Wracając do samego Forum, ma ono ciekawą i wyrazistą sekwencję przestrzeni publicznych. Można
wyodrębnić w niej trzy podstawowe jednostki: właściwe Forum, przeznaczone do wielkich imprez masowych, zwieńczone swego rodzaju bramą w postaci dwóch budynków: wysokościowca Telefonica Tower
(proj.: Enric Massip – Bosch) i Barcelona Forum (proj.: Herzog & de Meuron Architects), Prot Forum oraz
połączony z nimi spektakularną kładką pieszą (proj.: Mamen Domingo, Ernest Ferre) obszar parkowo-rekreacyjny zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni ścieków. Ostatnia z wymieniowych podjednostek stanowi niezwykle ciekawy przykład przestrzeni publicznej związanej z wciąż
aktywną strukturą przemysłową, wiążącą jednocześnie obszar z samym miastem (poprzez Eco Park, proj.:
Abalos & Herreros) oraz z deltą rzeki Besos poprzez kontynuację plaży urbanistycznej.
4.2. Koryto rzeki Besos
Interwencje wokół rzeki Besos stanowią przykład zupełnie innego podejścia do kształtowania przestrzeni publicznej – zarówno ze względu na jej kontekst, jak i przeznaczenie. Położona na peryferiach
Barcelony rzeka Besos zawsze stanowiła jej swoistą ramę. Obecnie związana jest z obszarami zdegra8

9
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Ordenacion ambito Llull – Taulat, arch.: Manuel Ruisanchez Capelastegui, za: Barcelona, Transformacion. Planes
y Proyectos, Oriol Clos (red.), Ajuntament de Barcelona, 2008, s. 94.
Plan del barrio de la Mina, arch.: Jornet/Llop/Pastor SCP, za: Barcelona, Transformacion. Planes y Proyectos,
op. cit., s. 95.
Ordenacion sector la Catalana, arch.: Francisco de Leon Molina, za: Barcelona, Transformacion. Planes y Proyectos, op. cit., s. 96.
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dowanymi społecznie i ekonomicznie i choćby z tej racji, mimo swojej skali, osiągnęła rangę przestrzeni
publicznych o znaczeniu lokalnym.
Przykład rekultywacji rzeki Besos stanowi doskonały przykład integracji krajobrazu naturalnego
z krajobrazem miejskim. Zakończony sukcesem projekt mieści się w ogólnoświatowym trendzie integrowania stref przemysłowych, infrastrukturalnych z aktywną przestrzenią publiczną.
Projekt koryta Besos bazował na dwóch wytycznych. Z jednej strony miał integrować pozostające
na przeciwległych brzegach dzielnice, z drugiej, w maksymalnym stopniu ochronić i zachować naturalny
krajobraz rzeki. W odpowiedzi na pierwszy postulat wprowadzono nową infrastrukturę, m.in. pięć nowych mostów, oraz nowe funkcje publiczne zintegrowane z sąsiednią strukturą mieszkaniową. Tym samym położona peryferyjnie strefa mogła stać się nową przestrzenią publiczną dla różnych, dotąd wzajemnie odseparowanych jednostek administracyjnych: Barcelony, Sant Adrii, Sant Colomy i Montcada.
Jednym z niewątpliwych sukcesów tego wielowymiarowego projektu było stworzenie Parku Rzecznego. W celu ochrony naturalnego krajobrazu rzeki zachowano jej tereny zalewowe, ograniczając je infrastrukturą techniczną. W ten sposób uzyskano zagłębiony w stosunku do struktury miejskiej park, związany
z naturalnym, nieuregulowanym korytem rzeki. Działania w obrębie parku ograniczono do wprowadzenia
koniecznej infrastruktury technicznej (m.in. system wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego) oraz
wprowadzenia podstawowych dróg pieszo-rowerowych. Uzyskana w ten sposób niezwykle aktywna przestrzeń publiczna, działająca dla lokalnych społeczności, stanowi przykład przeprowadzonego z sukcesem
integrowania projektu urbanistycznego z krajobrazem.
Barcelona, kiedyś jako niewielkie miasto portowe, obecnie jako miasto metropolitalne, wciąż na
nowo definiuje swoją relację do nadbrzeży. Niezmiennie od około 2 tysięcy lat stanowią one o wyrazie jej
statusu i potęgi, zarówno ekonomicznej, jak i kulturalnej. Można stwierdzić, iż mimo zmiany kolejnych
epok i, co za tym następuje, warunków społeczno-kulturowych, nadbrzeża wciąż są motorem rozwojowym
miasta. Obecnie wstrzymane, ze względu na ogólnoświatowy kryzys, działania przestrzenne określone
w Metropolitan Strategic Plan of Barcelona wskazują, iż Barcelona nadal planuje lokować przestrzenie
publiczne o znaczeniu metropolitalnym w obrębie stref nadbrzeżnych. Jednym z obszarów wciąż pozostającym w planach strategicznych jest planowane zagospodarowanie terenów wokół rzeki Llobregat i nadanie im znaczenia metropolitalnego. Tym samym można pokusić się o stwierdzenie, że wybór lokalizacji
dla istotnych przestrzeni publicznych miasta został niemalże określony w jego wczesnym okresie rozwoju.

1. Introduction
A city as an organism of interconnected layouts has a peculiar kind of memory – the memory of
dependences formed between its structure and the elements of the landscape in the process of its historical
development. These interdependences produce meanings which a city transfers onto individual structurecreating elements, including its waterfronts of high importance. The system of public spaces, which
incorporates them into an urban organism, becomes their carrier and image. The author of this paper is
going to present this process exemplified by the city of Barcelona, first and foremost actions taken on its
waterfronts in the 21st century. Interferences in the area of the so-called Forum of Cultures as well as within
the Besos riverbed – being the height of the process of connecting the waterfronts with the city structure
– turned out to be particularly interesting in the urban dimension. They also reveal two different design
approaches to the natural landscape inside the city.
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Today’s Barcelona is the second biggest city in Spain, the capital of Catalonia and one of the most
important industrial centres in the country. To a large extent, it owes its high position in the hierarchy of the
cities to its location which has conditioned its growth for about two thousand years. Since the 1980s, this
city with around 1.6 million inhabitants (3.7 million as an agglomeration)1 has been experiencing one of the
most spectacular urban transformations in the European ranking. Transformations of the entire waterfront
zone and the postindustrial grounds of the so-called Poblenou2, extending over a large part of the east side
of the city, formed an unusually rich and diverse public space in postindustrial Barcelona.
2. On the Waterfront Edge – The History of Urban Growth
Talking about urban processes in contemporary Barcelona, we must refer briefly to its historical
growth3. Through the prism of history, we can judge the logical process of shaping the system of public
spaces fairly and indicate the natural incorporation of the waterfronts into the urban system.
Barcelona, which originated from a Roman camp, was defined as a town in around 15 BC under
Emperor August. Then the former colony of Julia Augustea Faventia Barcino began playing an important
role in the western part of Europe. Its trump card was a special geopolitical situation. Barcelona, located
by the sea, found itself between two watercourses running from the north to the south and the strip of
Collserola hills extending on the northwest side. These characteristic relief elements formed the natural
frames for the town which still limit and define the municipality of Barcelona.
The Rivers Llobregat and Besos connected the town with two important north-south transport routes
of the ancient world. One of them was based upon the waterfront lines; the other extended almost parallel
beyond Collserola hills line. The structure of a Roman town bounded Barcelona with the main waterfront
edges. The Decumanus axis was orientated perpendicularly to the seashore, whereas the Cargo axis defined
the later connection between two surrounding rivers: the Llobregat and the Besos. Such an urban and
landscape framework persists up to this day in spite of the gradual growth of the city.
Another significant step was to pull the town outside its ancient Roman walls and to build a new
structure around the Church of Santa Maria del Mar. That decision made the town extend towards the
seashore and condense its structure along the former Decumanus axis. The growing town, predestined to
play an important role in the Mediterranean Sea basin, faced the necessity of enlarging its territory. Profound
changes in the structure of Barcelona took place at the turn of the 14th century when the construction
of the third belt of remnants around the western suburbs – Raval – commenced. Barcelona, which had
already aspired to a maritime power, still lacked a proper port. The stimulus for the construction of two
new waterfronts4 was the incorporation of the existing shipyard into new fortifications. As a result, the
port grounds were included in the closed urban tissue for the first time. The entire town embankments
were complemented with a wall built on the seaside. A curious operation was to leave an open belt of land
Data according to the 2009 census.
Transformations of postindustrial areas, defined as urban heritage, were included in the 22@barcelona project –
more information: Mateusz Gyurkovich, Wybrane przykłady rewitalizacji obszarów zdegradowanych Barcelony [in:]
Future of the city – city of the future, Technical Transactions 1-A/1/2012, p. 247-260.
3
In this article, the author just mentions those events in the history of the urban growth of Barcelona which determined
its attitude towards the waterfronts. A detailed description of the development of Barcelona can be found in Busquets
Joan (1998), Barcelona. The urban evolution of a compact city, Harvard University, Nicolodi, Rovereto, and Manuel
de Sola-Morales, Ten lessons on Barcelona, Servei de Publicacions del COAC Laboratori d’Urbanisme, ETSAB,
UPC, 2nd edition.
4
	The waterfronts were built in 1439 and 1477, after: Busquets Joan (1998), Barcelona. The urban evolution of
a compact city, Harvard University, Nicolodi, Rovereto, p. 64.
1
2
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between the wall and the sea. This area between Porta del Mar and Rambla was expected to fulfill the
protective functions as well as assume the role of a public space of representative character. However, the
port of Barcelona did not gain its ultimate shape until the 17th century. The period between 1580 and 1680,
called “the lost century” on account of Barcelona’s declining domination as a maritime power5, marked the
beginning of the final formation of the port zone. New docks flanked with two strongholds – the Citadel
in the east and the fortress on Montjuïc hill which closes the city from the west – were constructed. Such
waterfront public spaces persisted till the 19th century when a new plan for the dynamically developing city
was prepared.
In the early 19th century, the Llobregat Delta was getting more and more important – in the mid-16th
century, it became Barcelona’s economic hinterland, especially for the system of farms supplying the city.
The Delta has remained one of the strategic areas in the city ever since.
In 1855, Barcelona decided to demolish the remnants and enlarge its territory. The dynamically
growing city had to create new frameworks for its increasing population, secure better dwelling conditions
and integrate several small towns and villages lying in the area between the Rivers Besos and Llobregat.
Ildefons Cerdà’s plan6, based on a simple geometrical grid, did not introduce any significant changes in the
waterfront structure. What was important, however, the basic connections were defined: between the Rivers
Besos and Llobregat across today’s Gran Via de les Cortes Catalanes and Avinguda Diagonal leading to the
sea. A gigantic park was suggested along the Besos, too. The concept of both Diagonal and a linear park
based on the Besos riverbank were continued at the beginning of the 21st century. Another characteristic
feature of Cerdà’s plan was the proposed location of industrial functions along the waterfront towards the
east of the city. In the 20th century, they became the image of the transformation of industrial Barcelona into
a postindustrial city.
3. On the Waterfront Edge – The Twentieth Century – Connecting the City with the Sea
Transformations of Barcelona’s waterfront structures in the 20th century were facilitated by big
sports and cultural events. They continued the tradition of World Expositions – the driving force behind the
development of the city in the 19th and 20th centuries7.
The twentieth century meant restoring the public space of the seashore to the city. The transformation of
former industrial structures located there was related to their altered image in the inhabitants’ consciousness.
The transformations commenced on the west waterfronts – further activities concerned areas developing
eastwards. The success of the transformation process depended on the legibility of the main channels of
urban public spaces and their rank of elements which integrate a new structure with the existing one.
The transformation of the so-called Moll de la Fusta, implemented by Manuel de Sola-Morales in
1983, became the piloting project. A bi-level transport solution in the area of the old port, which consisted
in covering the transport artery with a public space, opened a safe connection between the old town and
the seashore. The resulting high-quality public space has become the image of Barcelona’s new waterfront.
This project initiated transformations within the city transport layout – mainly the ring roads – which made
it possible to carry out further ambitious and large-scale transformations of the port, the entire shoreline and
the areas along the Besos River.
	This fact was caused by shifting the main trade routes onto the Atlantic Ocean after the discovery of America. Seville
became the monopolist in the seaborne service of new trade routes, cf.: Busquets Joan (1998), op. cit., 71.
6
The concept of Cerdà’s plan and its implementation is described in detail by Manuel de Sola-Morales, The Eixample,
the practical success of a theoretical project [in:] op. cit., 277-331.
7
World Expositions were organized in Barcelona in 1888 and 1929.
5
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Another important event on the waterfront was the revitalization of the area between Citadel Park
and the former fishermen’s settlement of Barceloneta. Its activation was based mostly upon the introduction
of the residential function. The Olympic Games scheduled for the year 1992 opened the possibility of
building the so-called Vila Olimpica. Its design prepared by Martorell, Bohigas & Mackay (1992) assumed
the continuation of public spaces resulting from Cerdà’s grid. The strongest emphasis was placed upon the
activation of the waterfront itself by shaping new urban beaches but, first of all, by creating a new marina
accentuated in the city structure by means of two tall objects forming a gateway. Two smaller Olympic
villages were implemented east of Barceloneta in Poblenou and Vall d’Hebron. In both cases, the main
public space was located on the waterfront. Transformations of the waterfronts within all the three locations
of Olympic villages developed solutions introduced at Moll de la Fusta. As a result, the attained continuity
of a public space was emphasized with its uniform typology.
The last stage of transforming the waterfront concerned the area at the end of one of the main urban
axes: Avinguda Diagonal. This project assumed extending the city into the sea, making the course of Av.
Diagonal legible and – last but by no means least – creating a metropolitan structure at its end. The initiation
of a cultural event called the Forum of Cultures, planned for six months in 2004, became a pretext for
commencing activities in this area.

4. On the Waterfront Edge – The Twenty-first Century – Public Space in the Metropolitan
and Local Scale
In the twenty-first century, Barcelona’s attitude towards its waterfront was marked with two
significant interventions which showed two different approaches to the treatment of the natural landscape
in an urban structure. They concerned different scales of impact in the system of public spaces in
Barcelona.
One of them is the abovementioned Forum of Cultures; the other – the development of the River
Besos with the adjoining areas.
4.1. The Forum
In the urban strategy, the Forum was defined as one of three key urban projects on the metropolitan
scale. Besides the designs for Placa de les Glories and Sant Andreu-Sagrera, it was expected to become an
element consolidating the fragmented eastern part of the city. Activities in this area were to complete the
process of transforming the seashore which began in the 1980s with transformations within Vila Olimpica
as well as open farther connections towards the River Besos and complement the urban corridor between
Montacada and the sea. In the local scale, this project was supposed to change connections with the adjoining
residential areas: La Mina and La Catalana.
The transformation of the eastern waterfront stretch based on the design of the Forum assumed
regenerating the surroundings in an enormous scale. The whole enterprise was divided into two phases.
Phase 1 concerned the organization of the Forum of Cultures in 2004. Phase 2 assumes a thorough process
of regeneration, integration and revitalization:
– regeneration of outdated and nonfunctional spaces,
– integration of infrastructure and the environment in relation to a location and its regeneration,
– social and economic revitalization of an area with its surroundings, including the introduction of
necessary functions, conveniences and services.
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Three more projects, which bind the new structure with the city, especially its nearest surroundings,
were integrated with the design of the Forum:
– development of Carrer Taulat8 – a street which runs along the rising campus on the border between
La Mina and the Forum; the street is going to assume the metropolitan scale in the future,
– revitalization of La Mina9 together with the newly created Rambla which connects the estate with the
marina located within the Forum,
– newly designed residential structure of La Catalana10 located on the Besos west riverbank and forming
a new spatial border for the city of Barcelona.
The Forum itself has an interesting and expressive sequence of public spaces. We can distinguish
three basic units: the Forum proper meant for mass events, topped with a ‘gate’ in the shape of two buildings
– Telefonica Tower (designed by Enric Massip-Bosch) and Barcelona Forum (designed by Herzog & de
Meuron Architects), Prot Forum as well as a park and recreation area located in the vicinity of the municipal
sewage treatment plant, connected by means of a spectacular footbridge (designed by Mamen Domingo,
Ernest Ferre). This subunit makes an unusually interesting example of a public space related to an active
industrial structure which connects this area with the city (across Eco Park designed by Abalos & Herreros)
and the Besos Delta through the continuation of the urban beach.
4.2. The Besos Riverbed
Interventions around the River Besos represent a completely different approach to the formation of
a public space, both on account of its context and its intended use. Flowing on the outskirts, the river has
always acted as the city frame. These days, it is related to some socially and economically degraded areas
and acknowledged as a public space with a local impact in spite of its scale.
The Besos reclamation makes an excellent example of integrating the natural landscape with the
cityscape. This successful project fits in the global tendency to integrate industrial infrastructural zones
with an active public space.
The design of the Besos riverbed was based upon two guidelines. On one hand, it was expected to
integrate districts situated on its opposite banks; on the other hand – to protect and preserve the natural
riverside landscape to the maximum extent. In response to the former postulate, new infrastructure,
including five bridges, and new public functions integrated with the neighbouring residential structures
were introduced. As a result, this peripheral zone could become a new public space for various, originally
separated administrative units: Barcelona, Sant Adria, Sant Coloma and Montcada.
One of the indisputable successes of this multidimensional project was the creation of Riverside
Park. In order to protect the natural riverside landscape, the floodlands were preserved and limited by
technical infrastructure. Consequently, a park, related to the natural, unregulated riverbed, deepened in
relation to the urban structure, came into existence. Activities in the park were confined to the introduction
of necessary technical infrastructure (e.g. the flood alert system) as well as basic pedestrian and bicycle
paths. The resulting active public space meant for the local communities exemplifies successful integration
of an urban design and the landscape.
8

9
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Ordenacion ambito Llull – Taulat, arch.: Manuel Ruisanchez Capelastegui, after: Barcelona, Transformacion.
Planes y Proyectos, Oriol Clos (ed.), Ajuntament de Barcelona, 2008, p. 94.
Plan del barrio de la Mina, arch.: Jornet/Llop/Pastor SCP, after: Barcelona, Transformacion. Planes y Proyectos, op.
cit., p. 95.
Ordenacion sector la Catalana, arch.: Francisco de Leon Molina, after: Barcelona, Transformacion. Planes y
Proyectos, op. cit., p. 96.
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Barcelona – once a small port town, a metropolis these days – still redefines its relation with the
waterfronts. For more or less two thousand years, they have determined its economic and cultural status and
mightiness. One can say that the waterfronts still act as the driving force behind the development of the city
in spite of the changing epochs as well as social and cultural circumstances. Spatial measures defined in The
Metropolitan Strategic Plan of Barcelona, discontinued on account of the global crisis, show that the city
still plans to locate metropolitan public spaces in its waterfront zones. One of the ideas which still remain in
the strategic plans is the development of areas around the River Llobregat on the metropolitan scale. That is
why we can venture a statement that the choice of locations for significant urban public spaces was actually
defined at an early stage of the growth of the city of Barcelona.
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Il. 1. Zrewitalizowany Port Vell wraz z Muzeum Historii Katalonii (fot. A. Wójcik)
Ill 1. Revitalized Port Vell with the Museum of the History of Catalonia (photo by A. Wójcik)

Il. 2. Przestrzeń publiczna Barcelonetty wraz z plażą urbanistyczną (fot. A. Wójcik)
Ill. 2. Public space of Barceloneta with the urban beach (photo by A. Wójcik)
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Il. 3. Plaża urbanistyczna Barcelony – w tle wieże Vila Olimpica
(fot. A. Wójcik)
Ill. 3. Urban beach in Barcelona – Vila Olimpica towers in the background
(photo by A. Wójcik)

Il. 4. Forum Kultur – strefa wejścia (fot. A. Wójcik)
Ill. 4. Forum of Cultures – entrance zone (photo by A. Wójcik)
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Il. 5. Forum Kultur – kładka piesza nad mariną (fot. A. Wójcik)
Ill. 5. Forum of Cultures – footbridge over the marina (photo by A. Wójcik)

Il. 6. Forum Kultur – miejscka oczyszczalnia ścieków w powiązaniu z Eco Parkiem (fot. A. Wójcik)
Ill. 6. Forum of Cultures – municipal sewage treatment plant connected with Eco Park (photo by A. Wójcik)
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Il. 7. Rzeczny Park Besos (fot. A. Wójcik)
Ill. 7. Besos Riverside Park (photo by A. Wójcik)

Il. 8. Rzeczny Park Besos (fot. A. Wójcik)
Ill. 8. Besos Riverside Park (photo by A. Wójcik)
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