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

Po zjednoczeniu Niemiec w 1989 r. wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe byłego Berlina Wschodniego zaczęły 
masowo pustoszeć. Związane to było w dużej mierze z migracją ludności do zachodniej części miasta. Na 
przykładzie osiedla Marzahn ukazano, w jaki sposób przemyślana, konsekwentnie stosowana i centralnie sty-
mulowana rewitalizacja takich osiedli odwróciła ten proces.
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A b s t r a c t

Large panel housing estates in former West Berlin have suffered from notable abandonment after Germany 
reunited in 1989. It was a migration of the population to the western part of the city, which was a significant 
reason for this situation. This article is to present how this process was turned around by a well-thought-out, 
consistently applied and centrally stimulated revitalization process.
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1. Wstęp

W byłym NRD masowemu budownictwu osiedli 
wielkopłytowych przyświecała idea, by „stworzyć 
nie luksusowe apartamenty dla nielicznych, ale 
dobre mieszkania dla wszystkich, dzielnice miesz-
kaniowe, które są pozbawione sztywnych kontra-
stów pomiędzy biednymi a bogatymi”1. Powstawa-
ły zatem „mieszkania dla mas” w postaci osiedli 
satelitarnych. Ulokowane w pobliżu terenów 
przemysłowych miały stanowić główne miejsce 
zamieszkania dla ludności zatrudnionej w prze-
myśle. Mieszkania w „neubaublocks” w owym 
czasie uznawane były za atrakcyjne. W porów-
naniu z przeciętnym standardem mieszkań tego 
okresu, szczególnie kamienic czynszowych wy-
budowanych w okresie industrializacji, wypadały 
znacznie lepiej. Wyposażone były bowiem w takie 
wygody, jak łazienka czy centralne ogrzewanie, co 
wówczas nie było czymś łatwo dostępnym2. Inten-
sywny rozwój wielkopłytowych osiedli mieszkanio-
wych w byłym NRD przypada na lata 70., kiedy to 
nastąpiło pełne zoptymalizowanie technologii bu-
dowlanych opartych na powszechnym stosowaniu 
typizacji, unifikacji i elementów prefabrykowanych 
umożliwiających masową produkcję zasobów 
mieszkaniowych3. Wówczas w latach 1977–1989 
powstało jedno z największych osiedli w byłym 
Berlinie Wschodnim – osiedle Marzahn. Wybudo-
wane głównie w systemie WBS-70 liczy ok. 58 500 
mieszkań, z czego najwięcej, bo ok. 40% zostało 
ulokowanych w budynkach 11-piętrowych. 20% 
stanowią bloki 18–25-kondygnacyjne i 20% bloki 
5–6-kondygnacyjne4. 

2. Społeczno-historyczne uwarunkowania 
rewitalizacji w Niemczech

W Niemczech problem rewitalizacji zrodził się 
gwałtownie, gdy po otwarciu granic w 1989 r. miesz-
kańcy landów wschodnich zaczęli masowo odpły-
wać na tereny zachodnie, pozostawiając ogromną 
liczbę pustostanów. Szczególnie mocno sytuacja ta 
dotknęła opuszczanych osiedli z wielkiej płyty, które 
stawały się terenami coraz bardziej zdegradowany-
mi społecznie i ekonomicznie. Państwo nie pozosta-
ło obojętne wobec takiego stanu rzeczy i na począt-
ku lat 90. rozpoczęto proces rewitalizacji. Niemcy 
od wielu lat przodują w działaniach związanych z re-
strukturyzacją tych osiedli, adaptacją do tkanki miej-
skiej oraz nadawaniem im przyjaznej człowiekowi 
formy. Ranga tego przedsięwzięcia jest tak wysoka, 
iż w zakresie strategicznym ma charakter polityczny 
i rozgrywa się na szczeblu centralnym. 

Decyzja o podjęciu na szeroką skalę rewitaliza-
cji wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych w byłym 
Berlinie Wschodnim poprzedzona była intensywnymi 
analizami i działaniami dotyczącymi przede wszyst-
kim ustalenia zakresu problemu oraz oszacowania 
potencjałów i możliwości związanych z procesem ich 
regeneracji. Uznano, że utrzymanie i rozwój wielko-
płytowych zasobów mieszkaniowych jest możliwe 
z punktu widzenia technicznego i ekonomiczno-fi-
nansowego. Zdawano sobie sprawę, iż degradacja 
osiedli a wraz z nią dalszy odpływ ludności z terenów 
nieatrakcyjnych, bezrobocie, kryminogenność, prob-
lemy socjalne, segregacja społeczna, wandalizm 
mogą mieć znaczący i negatywny wpływ nie tylko na 
dzielnice mieszkaniowe, ale także i na całe miasto. 
Wówczas zdecydowano, że to rewitalizacja, a nie 

Il. 1. Fragment osiedla Marzahn w trakcie modernizacji (źródło: http://www-stud.hs-fulda.de/~fdsw2192/marzahn.html)

Ill. 1. Part of the Marzahn housing estate during the modernization process (source: http://www-stud.hs-fulda.de/~fdsw2192/marzahn.html; 
January 15th, 2012)
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wyburzanie będzie najodpowiedniejszym rozwiąza-
niem. Istotnym argumentem był fakt, że w Berlinie 
w 1991 r. brakowało około 100 tys. mieszkań, budow-
nictwo z wielkiej płyty dysponowało zaś liczbą oko-
ło 270 tys., nadających się do adaptacji, mieszkań5. 
Ponadto uznano, iż osiedla te posiadają znaczący 
potencjał w postaci: mocno rozbudowanego zaple-
cza infrastruktury socjalnej dla dzieci, dobrej obsługi 
komunikacyjnej (kolej naziemna S-bahn i podziemna 
U-bahn, tramwaje, autobusy), bliskiego sąsiedztwa 
z zielonymi terenami rekreacyjnymi oraz wolnych te-
renów, które są uzbrojone i mogą być wykorzystane 
na potrzeby budowy nowych obiektów uzupełniają-
cych. Oszacowano także, że koszt renowacji miesz-
kania w bloku wielkopłytowym może wynieść 1/4 do 
1/3 kosztów nowego mieszkania6.

3. Metody przekształceń architektoniczno- 
-urbanistycznych oraz ich efekty 
w przypadku osiedla Marzahn

Po 1989 roku, kiedy liczba pustostanów miesz-
kaniowych na osiedlu Marzahn wynosiła przeciętnie 
15%, a w niektórych blokach nawet 30%7, osiedle 
to zostało objęte programem gruntownej rewitaliza-
cji, wydanym z ramienia Senatu Berlina oraz władz 
osiedla Marzahn8. Głównym założeniem procesu 
rewitalizacji osiedli wielkopłytowych w Berlinie jest 
integracja wszystkich działań i inwestycji, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych. Niezwykle istotny jest 
tutaj stworzony system zintegrowanego planowania, 
w którym na terenie osiedla Marzahn główną insty-
tucją jest działająca od 1991 r. „Platforma Marzahn”. 
Pełni ona rolę pośrednika i koordynatora różnych 
uczestników działań – urzędów, inwestorów, właści-
cieli, architektów etc. Jest odpowiedzialna za prze-
prowadzanie ekspertyz oraz bierze udział w działa-
niach projektowych. W ramach działalności Platformy 
prowadzone są dyskusje, spotkania i otwarte po-
siedzenia, na których są prezentowane, omawiane, 
a nawet rozwijane plany dla osiedla. Jest ona też 
główną instytucją odpowiedzialną za regularne kon-
sultacje z mieszkańcami i motywowanie ich do brania 
udziału i angażowania się w proces rewitalizacji.

Przyjmowane strategie rewitalizacyjne są częś-
cią długotrwałego procesu, który ze względu na 
swoją wieloaspektowość jest elastyczny i wymaga 
wyznaczania i korygowania na bieżąco poszczegól-
nych celów. Te zaś prowadzą do realizacji głównej 
idei, jaką jest przywrócenie wielkopłytowym osied-
lom mieszkaniowym pełnowartościowego statusu 

livable cities. Jednak cząstkowe działania również 
muszą ze sobą współgrać i składać się na większą 
całość. Służą temu plany ramowe – instrumenty 
planowania, które są tutaj niezwykle pomocne. Za-
wierają one główne wytyczne dla decyzji krótko-, 
średnio- i długoterminowych w zakresie planowania 
architektonicznego, urbanistycznego, krajobrazu 
czy funkcjonalnych zmian osiedla.

Dla poszczególnych osiedli budowanych w tech-
nologii wielkiej płyty przyjmowane są odmienne, od-
powiednie dla nich, metody i strategie. Jedną z nich 
jest wywołanie tzw. katalizy urbanistycznej, mającej 
na celu stworzenie impulsu rozwojowego dla bę-
dących w stanie stagnacji osiedli. Ingerencja w ich 
strukturę odbywa się głównie przez dwa sposoby 
działania: przekształcenia obszarowego lub punkto-
wego. Układ urbanistyczny osiedla Marzahn, pozba-
wiony nawiązania do tradycyjnego charakteru zabu-
dowy kwartałowej, z przewagą bloków powyżej 10 
kondygnacji oraz z proporcjami nienawiązującymi 
do śródmiejskiej zabudowy miejskiej, stał się przede 
wszystkim obszarem działania punktowego. Zasto-
sowano ideę tzw. heterotopów, czyli nowych miejsc, 
różniących się od pozostałej części osiedla. Wystę-
pujące w postaci wysp oraz pasm rozwojowych, po-
przez swoją odmienność mają na celu wzmocnienie 
identyfikacji z miejscem oraz czytelności nowych 
przestrzeni publicznych, stanowiąc punkty odnie-
sienia dla całości układu. Służą przy tym przeła-
maniu monotonii, która jest dominującą cechą tych 
osiedli. Wybrane miejsca ingerencji urbanistycznej 
to przestrzenie strategicznie istotne z punktu widze-
nia funkcjonowania osiedla. Jest to także sposób na 
zagęszczenie tkanki urbanistycznej, która charakte-
ryzuje się ogromnymi, niezdefiniowanymi przestrze-
niami międzyblokowymi9. Wynikiem takich działań 
jest powstała w 2005 r. Marzahn Promenade wraz 
z ośrodkiem Eastgate Berlin. Miejsce strategicznie 
istotne ze względu na główny węzeł komunikacyj-
ny zostało wzbogacone o centrum handlowe oraz 
przestrzenie publiczne w postaci placów i bulwarów. 

Zasoby wolnej przestrzeni przekształcane są tak-
że w nowe place zabaw, tereny wypoczynkowe i boi-
ska sportowe. Dba się o tworzenie obszarów aktyw-
ności dla różnych grup wiekowych. Zorganizowanie 
i zhierarchizowanie przestrzeni rekreacyjnych przez 
wprowadzenie podziału na przestrzeń publiczną, pół-
publiczną, półprywatną i prywatną sprawia, że stają się 
one elementem systemu. To z kolei wyzwala w miesz-
kańcach poszczególnych zespołów poczucie przyna-
leżności i kolektywnej odpowiedzialności za te tereny, 
tym samym chroniąc je przed wandalizmem i zwięk-
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szając ogólne poczucie bezpieczeństwa. Dojścia do 
budynków oraz przestrzenie międzyblokowe poprzez 
ciekawe aranżacje uzyskują nowe, atrakcyjne formy. 
Nieraz stosuje się fizyczne definiowanie przestrzeni, 
tworząc półprywatne dziedzińce, dostępne jedynie dla 
mieszkańców otaczających je bloków. W celu wzbo-
gacenia i zagęszczenia tkanki urbanistycznej wpro-
wadzana jest nowa zabudowa typu plombowego oraz 
rozbudowywane są obiekty istniejące. Jednocześnie – 
gdy istnieje taka potrzeba – zmienia się funkcję budyn-
ków. Tak działo się na przykład z obiektami przedszkol-
nymi, na które zapotrzebowanie kiedyś było znacznie 
większe. Teraz, w zależności od potrzeb lokalnych, 
funkcjonują one jako placówki socjalne, kulturalne czy 
obiekty rzemieślnicze.

Działaniom związanym z poprawą jakości ar-
chitektonicznej bloków mieszkaniowych zarówno 
w kwestiach technicznych, jak i wizualnych towarzy-
szy myśl przewodnia – „zrobić ze skrzyń domy”10. 
Wygląd elewacji jest wynikiem wielu dyskusji, kon-
sultacji i analiz oraz rozpatrywany jest w kontekście 
całego osiedla i poszczególnych jego części. Kieru-
jąc się chęcią wyeliminowania monotonnej szarości, 
zwraca się uwagę na to, by nie popaść z kolei w nie-
kontrolowaną i chaotyczną wielobarwność, będącą 
nową odmianą monotonii mogącą łatwo przerodzić 
się w kakofoniczny kicz. Przed dokonaniem jakich-
kolwiek prac związanych z remontem lub moderniza-
cją budynków wielkopłytowych przeprowadzana jest 
całościowa analiza stanu technicznego obiektów11.

Il. 2. Zabudowa przed i po modernizacji; zmiana charakteru i skali wnętrza urbanistycznego. Rewitalizacja objęła m.in. redukcję pięter oraz 
aranżację przestrzeni wokół budynków. Osiedle Marzahn (Ahrensfelder Terrassen), Berlin (http://www.bauliches-recycling.de/main.ph
p?id=4&option=showDossier&result_id=6, fot. E. Szczerek, 2010)

Ill. 2. Buildings before and after modernization;  a change of the character and the scale of the urban space. The revitalization included i.a. 
reduction of storeys and an arrangement of the space around the buildings. Marzahn housing estate (Ahrensfelder Terrassen), Berlin. 
(http://www.bauliches-recycling.de/main.php?id=4&option=showDossier&result_id=6; January 15th, 2012, photo by E. Szczerek, 
Berlin-Marzahn, 2010)

Il. 3. Zamiana w zakresie architektury obiektu. Modernizacja obejmująca m.in. nową aranżację elewacji; fotografia budynku w trakcie 
modernizacji i po jej zakończeniu (fot. E. Szczerek, Berlin–Marzahn, 2008 i 2010)

Ill. 3. Changes in the architecture of the building. The modernization included i.a. a new arrangement of the elevation; photo of the building 
during the process of modernization and after its completion (photos by E. Szczerek, Berlin-Marzahn, 2008, 2010)
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W zakresie działań architektoniczno-urbanistycz-
nych jednym z najbardziej inwazyjnych jest częściowe 
wyburzanie bloków mieszkalnych. Przykładem może 
być blok mieszkalny „Ahrensfelder Terrassen” wyko-
nany w systemie WBS 70, którego forma całkowicie 
uległa zmianie poprzez redukcję bloku 11-piętrowego 
do bloku o zróżnicowanej wysokości – od dwóch do 
sześciu kondygnacji. Znaczna część mieszkań otrzy-
mała przy tym bezpośrednie wyjścia na zewnątrz, 
a także przydomowe ogródki oraz tarasy dachowe.

4. Wnioski

Zakres działań związanych z transformacją 
i odnową wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych 
w Berlinie jest bardzo szeroki. Zdano sobie bowiem 
sprawę, iż jedynie techniczna modernizacja obiektów 
mieszkalnych nie jest działaniem wystarczającym, by 
zapobiec degradacji osiedli i zwiększyć ich atrakcyj-
ność. Konieczny jest długofalowy proces o charakte-
rze interdyscyplinarnym, obejmujący zintegrowane 
działania w aspektach architektonicznym, urbani-
stycznym, a także socjalnym. Dwudziestoletnie nie-
mieckie przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji wiel-
kopłytowych osiedli mieszkaniowych przyniosły wiele 
pozytywnych zmian w ich strukturze oraz wyglądzie. 
Wiąże się to z poprawą jakości życia mieszkańców, 
zarówno zamieszkujących te osiedla od wielu lat, jak 
i nowo przybyłych, zachęconych wysokim standar-
dem uzyskanym w wyniku rewitalizacji. Działania nie-
mieckie zilustrowane na przykładzie osiedla Marzahn 
wykazują, iż można nie tylko zapobiec degradacji 
osiedli wielkopłytowych, ale i znacząco podnieść ich 
walory poprzez przemyślany, konsekwentny i długo-
falowy proces rewitalizacyjny.
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