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

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesów oraz skutków zagrożeń związanych z działaniami terrory-
stycznymi w kontekście procesów rewitalizacji. Urbanistyka i architektura współczesna po ataku terrorystycz-
nym z 11 września 2001 na budynki Word Trade Center w Nowym Yorku stanęły przed nowymi wyzwaniami 
dotyczącymi zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi, w tym także w kontekście zagadnienia rewitalizacji. Do 
roku 2001 działalność terrorystyczna (przestępcza) a tym samym zagrożenia z niej płynące były traktowane, 
jako element towarzyszący ludzkiej egzystencji w zurbanizowanym świecie. Ataki terrorystyczne miały miejsce 
wcześniej, ale nie były przeprowadzane na taką skalę. 

Słowa kluczowe: zagrożenia terrorystyczne, rewitalizacja 

A b s t r a c t

This paper aims to explain the processes and consequences of the risks associated with terrorist activities in 
the context of the revitalization process. City planning and contemporary architecture after the terrorist attacks 
of 11 September 2001 at World Trade Center buildings in New York faced with new challenges relating to 
safeguard the health and life of humans, including in the context of the issues of revitalization. By 2001, terrorist 
activity (criminal) and thus the risk of it coming to be treated as an accompanying element of human existence 
in the urbanized world. Terrorist attacks have occurred earlier but were not carried out on such a scale. Terrorist 
activities meant that in a sense architecture of the buildings started to refer to the medieval period, in which 
a defensive factor against the enemy and protect the values were most important.
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Il. 1 Turntable Vehicle Barier (Rogers Marvel Architects), przykład zastosowania w ramach procesu rewitalizacji ulicy w Nowym Yorku 
(źródło: www.rogersmarvel.com)

Ill. 1. Turntable Vehicle Barier (Rogers Marvel Architects) (source: www.rogersmarvel.com)
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Zygmunt Buman w wywiadzie przeprowadzo-
nym dla Polityki przez Jacka Żakowskiego w taki 
sposób wyraził się o bezpieczeństwie, które w pew-
nym sensie powinno zapewnić nam Państwo, które 
z drugiej strony „(…) Chce zdobyć naszą wdzięcz-
ność, gdy nie wybuchnie bomba, gdy nie zostanie-
my pobici przez chuliganów lub gdy żebracy zostaną 
usunięci z ulicy. Żółty alarm. Pomarańczowy alarm. 
Czerwony. Uff, udało się, zamach udaremniono! 
Im mniej security, tym więcej podniecenia i szumu 
wokół safety. Można w ten sposób zmylić czujność 
obywateli, odwrócić naszą uwagę od zaniedbań lub 
bezsilności władzy”1.

Urbanistyka i architektura współczesna po ata-
ku terrorystycznym z 11 września 2001 na budynki 
Word Trade Center w Nowym Yorku stanęły przed 
nowymi wyzwaniami dotyczącymi zabezpieczenia 
zdrowia i życia ludzi2, w tym także w odniesieniu do 
zagadnienia rewitalizacji. Do roku 2001 działalność 
terrorystyczna (przestępcza) a tym samym zagroże-
nia z niej płynące były traktowane jako element to-
warzyszący ludzkiej egzystencji w zurbanizowanym 
świecie. Ataki terrorystyczne miały miejsce wcześ-
niej, ale nie były przeprowadzane na taką skalę. 
Działania terrorystyczne spowodowały, że w pew-
nym sensie architektura budynków, które obecnie 
tworzymy zaczyna nawiązywać do okresu średnio-
wiecza, w którym czynnik obronny oraz ochrona 
były wartościami najważniejszymi.

Współczesne działania w dziedzinie walki z ter-
roryzmem nadają projektowaniu urbanistycznemu 
i architektonicznemu nowych pól do działania w tej 
materii. Analiza podjętych w ostatnich latach na świ-
cie działań szerokie spektrum prac nad tym zagad-
nieniem. W przypadku Polski działania związane 
z ochroną antyterrorystyczną przestrzeni wielu mia-
sta prowadzone są wybiórczo i nie podążają nieste-
ty za trendami światowymi w tej dziedzinie. 

Współczesne nam miasto na przestrzeni lat ule-
gało licznym przemianom i transformacjom. Według 
przyjętych zasad w projektowaniu urbanistycznym 
model takiego miasta składa się m.in. z czterech 
podstawowych struktur przestrzennych, w odniesie-
niu, do których możemy mówić iż narażone są one na 
działania terrorystyczne. Zaliczyć do nich możemy: 
strukturę przestrzenną miasta3, strukturę przestrzen-
ną poszczególnych dzielnic w ramach miasta, struk-
turę przestrzenną kwartałów zabudowy tworzących 
dzielnice oraz strukturę przestrzenną pojedynczego 
budynku będącego elementem składowym kwartału. 

W każdym z wymienionych elementów struktury 
miasta istnieje możliwość zastosowania różnych ele-

mentów ochrony, które mogą przyczynić się do za-
pewnienia bezpieczeństwa ludziom w nich prze-
bywających. Elementy te można śmiało stosować 
w odniesieniu do działań związanych z rewitalizacją 
przestrzeni publicznych miasta współczesnego.

Biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną mia-
sta oraz poszczególnych jego dzielnic działaniami, 
które mogą pomóc w procesie ochrony, można 
scharakteryzować w następujący sposób. Kontrola 
dostępu do poszczególnych części miasta, lokalizo-
wanie wzdłuż głównych ulic punktów kontrolnych. 
Projektowanie ulic w taki sposób, aby zminimalizo-
wać prędkość poruszających się po nich pojazdów. 
Kolejnym stopniem działań urbanistycznych, które 
można zastosować w kontekście działań rewitaliza-
cyjnych, są działania skierowane na zminimalizowa-
nie zagrożeń w odniesieniu do struktury poszcze-
gólnych kwartałów zabudowy. Działania te można 
podzielić na cztery podstawowe grupy.

Grupa pierwsza odnosi się do zagadnienia pro-
jektowania ulic okalających kwartały w taki sposób, 
aby zminimalizować prędkość poruszających się po-
jazdów. Druga grupa działań porusza zagadnienie 
ochrony kwartału, w tym przypadku możemy zasto-
sować otoczenie kwartału betonowymi lub stalowy-
mi słupkami uniemożliwiający bezpośredni dostęp 
do niego przy pomocy pojazdu, wypełnionego np. 
materiałami wybuchowymi. Trzeci poziom zabezpie-
czenia to ochrona dostępu do kwartału z zewnątrz 
poprzez system ochrony. Ostatni stopień ochrony 
kwartału można zapewnić poprzez projektowanie 
ozdobnych kwietników, które w rzeczywistości są 
punktami ochronnymi ograniczającymi dostęp do 
jego wnętrza.

Kolejny poziom ochrony dotyczy dotyczący dzia-
łań antyterrorystycznych poszczególnych budynków 
tworzących strukturę przestrzenną kwartału można 
przeprowadzić za pomocą ograniczenia dostępu do 
budynków z zewnętrz przez system kontroli wejść 
i wyjść. Projektowanie na zewnątrz budynków ele-
mentów ochronnych ławek, latarni, słupków. System 
ten można także wzbogacić przez zaopatrzenie bu-
dynków w specjalne okna, odporne na działania ter-
rorystyczne – wybuchy.

W zakresie planowania przestrzennego i urba-
nistyki działamy w oparciu o ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z uwa-
gi na swoje zapisy ma na celu zapewnienie ładu 
przestrzennego w terenach zurbanizowanych i nie 
zurbanizowanych. W kwestiach ochrony przed ata-
kami antyterrorystycznymi zapisy, które odnosiłyby 
się do tych kwestii nie istnieją. 
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Oczywiście w ramach procesu planowania 
istnieje możliwość, (ograniczona) wprowadzenia 
pewnych zapisów, które mogłyby przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim 
na terenach publicznych – place, skwery. A także 
w ramach zapisów dotyczących infrastruktury tech-
nicznej przede wszystkim dróg publicznych i we-
wnętrznych. Istnieje także możliwość opracowania 
zapisów odnoszących się do wprowadzenia zasad 
działań ochronnych przed atakami terrorystyczny-
mi w kwestii zapisów formalnych w odniesieniu do 
funkcji terenów wchodzących w skład miejscowego 
planu zagospodarowania lub studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na 
obecnym etapie badań należałoby stworzyć te za-
pisy, ponieważ ich brak może w przyszłości skutko-
wać licznymi problemami natury projektowej i praw-
nej. W ramach działań rewitalizacyjnych działania 
planistyczne mogłyby stać się przyczynkiem do po-
prawienia ich jakości oraz poprawy funkcjonalności.

W zakresie architektury działamy w oparciu o usta-
wę Prawo budowlane. Podobnie jak w poprzednim 
akcie prawnym nie ma jednoznacznych odniesień 
do ochrony antyterrorystycznej. Istnieją jedynie uwa-
runkowania, techniczne, które mają zabezpieczyć 
lub przyczynić się do ochrony ludzi i ich mienia przed 
skutkami działań przestępczych. Podobnie jak w usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
należałoby wprowadzić takie zapisy przede wszystkim 
w zakresie zagospodarowania działki budowlanej oraz 
w kwestii warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. 

Tryb działań terrorystycznych, jak wykazały bada-
nia w wielu ośrodkach światowych odnosi się przede 
wszystkim do grupy obiektów publicznych: biura, cen-
tra handlowe, itp. Mając na uwadze problem badaw-
czy ujęty w niniejszym artykule należałoby skupić się 
w badaniach nad ochroną pasywną budynków przede 
wszystkim w pierwszej kolejności do budynków pub-
licznych, następnie należałoby wśród nich wybrać te, 
które są lub mogą być najbardziej narażone na atak. 
Do tej reprezentatywnej grupy należy zaliczyć, obiekty 
handlowe – galerie i centra handlowe, centra komuni-
kacyjne – lotniska, dworce kolejowe, czyli obiekty, któ-
re w myśl obecnych standardów stają się elementami 
tak ważnymi w procesie rewitalizacji.

Tak wybrane obiekty mogą posłużyć jako mate-
riał badawczy, który w jednoznaczny sposób przy-
czyni się do odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić 
ochronę pasywną budynków oraz układów urbani-
stycznych w kontekście działań terrorystycznych. 
Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że dzia-

łania rewitalizacyjne prowadzone w wielu polskich 
miasta winnym brać pod uwagę chociażby próbę 
zabezpieczenia przestrzeni publicznych oraz towa-
rzyszących im budynkom przed potencjalnymi dzia-
łaniami terrorystycznymi. Powinniśmy zrozumieć, 
ze Polska nie jest wyspą na mapie Europy i że nas 
jako użytkowników przestrzeni miasta mogą doty-
czyć niebezpieczeństwa płynące z działań, które 
mogą przyczynić się do zagrożenia naszego życia 
i zdrowia poprzez atak terrorystyczny.

Przypisy

1  Rozmowa Jacka Zakowskiego z Zygmuntem Baumanem (http://
archiwum.polityka.pl/art/jacek-zakowski-rozmawia-z-zygmuntem 
baumanem,395495.html, dostęp 15.06.2011).

2  Niniejszy artykuł jest częścią badań autora prowadzonych w ra-
mach projektu badawczego rozwojowego nr OR00009712 pt. 
„Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej Poprzez System 
Ochrony Pasywnej”. Finansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

3  Miasto w granicach administracyjnych.
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