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s t r e s z c z e n i e

współczesne miasto buduje swoją przyszłość, opierając się lub polemizując z przeszłością. kreując swój 
nowy obraz lub wzmacniając istniejący genius loci, musi odnieść się do istotnych dla swojej struktu-
ry elementów. autorka porusza przypadek wykorzystania systemu rzecznego jako motoru atrakcyjności  
i nowej identyfikacji miasta. przypadek ten został omówiony na przykładzie miasta saragossa i programu 
transformacji jego systemu przestrzeni publicznych w oparciu o nadbrzeża.
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a b s t r a c t

the contemporary city builds its future basing on the past or polemizing with it. while creating its new 
image or strengthening the existing genius loci, it must refer to some structurally important elements.
the author presents a case of using a river system as the driving force behind the attractiveness and 
new identity of a city. she chooses the city of saragossa and the programme of transforming its system  
of public spaces on the basis of the waterfronts.
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1.  Wstęp

od zarania dziejów człowiek tworząc miasto, walczy z wcieleniem idei w realizację. Historia urbanistyki to 
z jednej strony historia tworzenia idealnych wizji miast przyszłości, z drugiej – ciągłe zmaganie się z próbami ich 
urzeczywistnienia. powstaje więc pytanie, czym jest dziś miasto idealne – miasto przyszłości i jakie są możliwości 
jego kreacji. Jak pisze zbigniew paszkowski „…idealne miasto jest rozumiane jako pewne wyzwanie do tworzenia 
idealnego środowiska dla życia człowieka. Środowisko to powinno spełniać potrzeby zarówno pojedynczej jednost-
ki, osoby, mieszkańca, jak również zbiorowości tworzącej określoną społeczność miejską, lokalną i regionalną”1. 
interesujące jest to, że idealna wizja miasta nie może opierać się już jedynie na lokalności – jest organizmem dzia-
łającym na różnych poziomach integracji, która stymulowana jest między innymi przez sprawnie działający system 
przestrzeni publicznych.

współczesne miasta poszukują zintegrowanego kształtu systemu przestrzeni publicznych – przestrzeni 
publicznych o wysokiej jakości. Jakość tych przestrzeni można utożsamić z pojęciem „żywotności”, czyli interak-
cji międzyludzkich zachodzących w przestrzeni rzeczywistej. Dążenie miast do wytworzenia nowych przestrzeni 
publicznych o wysokiej jakości poparte jest polityką zrównoważonego rozwoju. Jak mówi andrzej Baranowski „Do 
największych bodaj osiągnięć umysłowości postindustrialnej należy zapewne zaliczyć uznanie przestrzeni za z a-
s ó b, a ściślej dobro występujące w skończonych ilościach”2. to poszanowanie przestrzeni przejawia się również  
w odniesieniu do elementów strukturalnie ważnych, ale poniekąd zapomnianych bądź zdegradowanych, jakimi 
przez długi czas pozostawały nadbrzeża. ich wysoka pozycja wśród priorytetów polityki zrównoważonego rozwoju 
wiąże się z położeniem nacisku na ochronę środowiska naturalnego w systemie miejskim. ochrona ta jest pojmo-
wana jako zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem zbudowanym a naturalnym3.

2. Saragossa – integracja systemu rzecznego

saragossa, stolica aragonii, jednej z największych prowincji Hiszpanii, stanęła przed wyzwaniem zdefinio-
wania swojej wizji przyszłości. tworzenie strategii miejskiej tzw. plan de accompañamento (plan towarzyszący)  
z 2004 roku skoncentrowane było w dominującej mierze na zintegrowaniu miasta z wewnętrznym systemem rzecz-
nym, a przez niego z otwartym krajobrazem. nowy obraz miasta miał być adresowany do społeczeństwa wiedzy, 
oferując wysoką jakość życia przez wcielanie idei zrównoważonego rozwoju. realizacja planu stała się w znacznej 
mierze możliwa po przyznaniu saragossie organizacji kolejnej wystawy Światowej Expo 2008. tematem przewod-
nim wystawy miała być gospodarka wodna i problematyka ekologiczna, co decydująco odbiło się na kształtowaniu 
nowych założeń przestrzenno-funkcjonalnych planu, w których jednym z priorytetów stała się polityka transformacji 
terenów nadwodnych i utworzenie w oparciu o nie tzw. zielonego pasa (El anielo Verde). idea transformacji opie-
rała się na zintegrowaniu terenów związanych z nadbrzeżami trzech rzek saragossy (Ebro, gállego, Huevra) oraz 
Canal imperial de aragón i przekształceniu ich w otwarte przestrzenie zielone, uzyskując tym samym na nowo 
zdefiniowaną podstawę struktury urbanistycznej miasta. ideą strategii transformacji było wykorzystanie istniejące- 
go potencjału w postaci już istniejących przestrzeni zielonych oraz powiązanie ich nowymi zielonymi zwornikami  
w celu uzyskania zamkniętego obwodu. polityka ta dawała możliwość uczytelnienia struktury dolin rzek Ebro i Hu-
evra w przestrzeni urbanistycznej miasta poprzez stworzenie dwóch linearnych parków powiązanych na zachodzie 
korytarzem oliver – Valdefierro oraz jako dopełnienie obwodu – połączeniem na wschodzie o obrębie La Cartuja.

niewątpliwym sercem układu miały stać się przestrzenie publiczne związane z główną rzeką saragossy 
– Ebro, głównie ze znajdującym się na północnym zachodzie ranillas meander. Jej pozycja w hierarchii systemu 
rzecznego miasta przyczyniła się również do decyzji o wyborze lokalizacji dla Expo zaragoza 2008 oraz sąsiadują-
cego z nią parku wody. te dwie wielkie inwestycje miały zostać płynnie powiązane ze znajdującym się w południo-
wo-zachodniej części miasta węzłem komunikacyjnym Delicias. wspomniany dworzec, odległy od nadbrzeży rzeki, 
miał zostać z nią połączony przez otwarte przestrzenie publiczne wypełnione charakterystycznym lasem piniowym. 
Całość dopełniało szybkie połączenie kolejką nadziemną.

interwencje w obrębie osi rzeki Ebro miały być rozpięte od tworzącego bramę do miasta ranillas meander 
z parkiem wody, przez liniowy park biegnący wzdłuż historycznej części miasta, zmierzając do położonej na po-
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łudniowym wschodzie La Cartuji. równoległa oś rzeki Huevra, przechodząca w Canal imperial de aragón zwią- 
zana została w dużej mierze z istniejącymi terenami zielonymi i posiada bardziej lokalny charakter. Całość układu 
spina korytarz oliver – Valdefierro zdefiniowany przez nowopowstającą arterię komunikacyjną oraz istniejący park 
de oliver. Całość układu ma wynosić około 30 km i może być nadal rozwijana wzdłuż nadbrzeży Ebro.

Ciekawym elementem układu jest rzeka gallego. odmienna charakterystyka zdeterminowała zupełnie 
inne podejście projektowe do jej korytarza. gallego jest przykładem rzeki o bardzo zmiennych poziomach wody, 
jednocześnie posiada niezwykle bogatą florę i faunę. unikatowy krajobraz rzeki skłonił miasto do podjęcia działań 
mających na celu jej renaturalizację oraz utworzenie naturalnego parku związanego z jej korytem co umożli- 
wiło wprowadzenie naturalnego krajobrazu do centrum miasta. w miejscu gdzie gallego wpada do Ebro (połącze- 
nie z zielonym pasem) utworzono park de la Desembocadura (park ust rzeki).

3. Wnioski

strategia zawarta w plan de accompañamento jako założenie długofalowe jest wciąż na etapie realizacji. 
Jednakże już teraz można pokusić się o próbę oceny urzeczywistniania wizji miasta przyszłości. piękna wizja mia-
sta przyszłości opartego o naturalny układ dolin rzecznych, mająca wprowadzić do układu miejskiego równowagę 
pomiędzy krajobrazem naturalnym i zbudowanym, bazująca na identyfikacji budowanej w oparciu o poszczególne 
odcinki systemu rzecznego, została zrealizowana tylko częściowo.

niewątpliwym sukcesem planu była realizacja założeń komunikacyjnych – szczególnie odciążenie układu 
nadbrzeży od ruchu kołowego uzyskane dzięki domknięciu kolejnych odcinków obwodnic miasta. Drugim istot-
nym sukcesem było zszycie rzeki Ebro nowymi połączeniami mostowymi, zarówno o ruchu kołowym, jak i przede 
wszystkim pieszym.

wydaje się że największą porażką planu stały się tereny Expo. miasto nie udźwignęło planowanego proce- 
su transformacji struktur wystawowych w usługowo-biurowe. zatrzymanie tego procesu doprowadziło do znaczą-
cego spadku gęstości użytkowników tego kluczowego obszaru. na teren ten nie wprowadzono też użytkowników 
czasowych i stałych. zanik aktywności w obrębie tej części zielonego pasa odbił się negatywnie na aktywizacji 
połączenia z nowym węzłem komunikacyjnym Delicias i nie pozwoliło na efektywne wykorzystanie potencjału są-
siadującego z terenami Expo parku wody.
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1. Introduction

since the dawn of time, man has been trying to implement his ideas while building a city. on one hand, the 
history of urbanism is the history of creating ideal visions of the cities of the future; on the other hand, it means 
incessant attempts to implement them. thus, two questions arise: what does an ideal city – the city of the future 
– mean these days? what are the possibilities of its formation? as zbigniew paszkowski writes, “…an ideal city 
is understood as the challenge of creating an ideal living environment for man. such an environment ought to 
satisfy the needs of an individual, a person, an inhabitant as well as a community which forms a defined urban, 
local and regional society”1. interestingly enough, he emphasizes the fact that an ideal vision of a city cannot be 
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entirely based on localness anymore – it is an organism which works at various levels of integration stimulated by 
an efficient system of public spaces.

Contemporary cities seek an integrated shape of a system of high-quality public spaces. their standard may 
be associated with the notion of “vitality”, i.e. human interactions in a real space. pursuing new high-quality public 
spaces is supported by the policy of sustainable development. according to andrzej Baranowski, “the greatest 
achievements of postindustrial mentality include the recognition of a space as a r e s o u r c e  or – more precisely 
– an exhaustible treasure”2. respect for spaces also manifests itself in references to structurally important yet 
forgotten or degraded elements – waterfronts. their high position among the priorities of sustainable development 
is related to emphasis placed on the protection of the natural environment in an urban system. this protection is 
perceived as keeping balance between a built landscape and the natural environment3.

2. Saragossa – Integrated River System

saragossa – the capital city of aragon, one of spain’s largest provinces – faced the challenge of defining  
a vision of its future. the creation of an urban strategy, the so-called plan de accompañamento (the accompanying 
plan), in 2004 was mainly concentrated on integrating the city with its internal river system and, consequently, with 
the open landscape. the new image of the city, offering high quality of life by implementing the idea of sustainable 
development, was addressed to the knowledge society. the realization of the plan turned out to be possible when 
saragossa was chosen as the organizer of world Expo 2008. its leitmotif was water management and the problems 
of ecology which strongly influenced new spatial and functional assumptions included in the plan. one of its priorities 
was a policy of transforming the waterfronts and using them for the creation of the so-called green Belt (El anielo 
Verde). this idea was based upon the integration of areas connected with the banks of saragossa’s three rivers 
(the Ebro, the gállego, the Huevra) as well as Canal imperial de aragón and their transformation into open green 
spaces. it would redefine the basis of the entire urban structure. the strategy of transformation used the potential  
of the existing green spaces and connected them by means of new green keystones in order to form a closed 
district. such a policy gave the possibility of making the structure of the rivers Ebro and Huevra legible in the space 
of the city through the creation of two linear parks joined by the oliver-Valdefierro Corridor in the west and – as the 
complement of this district – by a connection within La Cartuja in the east.

undoubtedly, the heart of this layout would include public spaces connected with saragossa’s main river 
– the Ebro, mainly with the ranillas meander located in the northwest. its position in the hierarchy of the city’s 
river system also influenced the decision to choose locations for Expo zaragoza 2008 and the neighbouring aqua 
park. these two big investments would be smoothly connected with the Delicias transport junction situated in the 
southwestern part of the city. the railway station, remote from the river, would be connected to it by means of open 
public spaces filled with a characteristic stone pine forest. a high speed rail completed the whole project.

interventions within this axis of the Ebro river would extend from the ranillas meander forming the city 
gate with the aqua park, through the linear park stretching along the historical part of the city, to La Cartuja located  
in the southeast.

the parallel axis of the river Huevra, being of more local character and developing into Canal imperial 
de aragón, was strongly related to the existing green areas. the entire layout is fastened together by the oliver- 
-Valdefierro Corridor defined by a transport artery under construction and the existing park de oliver. the whole 
layout will be about thirty kilometres long and may be still extended along the Ebro riverbanks.

the river gállego makes an interesting element of this layout. its dissimilar profile determined a completely 
different approach to the design of its basin. the gállego is a river with very changeable water levels and has 
got unusually rich flora and fauna. its unique landscape induced the municipal authorities to take actions which 
aim at re-naturalizing it and creating a park connected with the river basin. it enabled them to introduce a natural 
landscape in the city centre. park de la Desembocadura (river mouth park) was designed in the place where  
the gállego flows into the Ebro (connection with the green Belt).
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3. Conclusions

the long-term strategy included in plan de accompañamento is still at the stage of implementation. However, 
we can already venture to assess this attempt to realize a vision of the city of the future. a beautiful vision of a city 
of the future based on the natural layout of river valleys, which would introduce the state of equilibrium between the 
natural relief and a built landscape in an urban structure, as well as identification constructed on individual stretches 
of the river system, has been partly implemented.

an unquestionable success of the plan was the implementation of transport solutions, especially the relief  
of the waterfront layout from vehicular traffic facilitated by the closure of some ring road segments. another 
triumph was the construction of new bridges over the Ebro river meant for motorists and – first and foremost – 
pedestrians.

it seems that the worst failure in the plan related to the Expo grounds. the city could not cope with the 
planned process of transforming the exhibition structures into service and office facilities. the discontinuity of this 
process led to a considerable decrease in the number of the users of this key area. no temporary or permanent 
users were introduced here, either. the decline of activeness in this part of the green Belt had a negative impact on 
the activation of a connection with the new transport junction at Delicias. it hindered an effective use of the potential 
of the aqua park neighbouring on the Expo grounds.
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il. 1. saragossa – schemat system rzecznego (rys. a. wójcik)
ill. 1. saragossa – schematic of the river system (drawn by a. wójcik)

il. 2. saragossa – tereny EXpo 2008 (fot. a. wójcik)
ill. 2. saragossa – EXpo 2008 grounds (photo by a. wójcik)

il. 3. saragossa – fragment zielonego pasa z kładką pieszą nad rzeką Ebro (fot. a. wójcik)
ill. 3. saragossa – a fragment of the green Belt with a footbridge over the Ebro river (photo by a. wójcik)




