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

Niepowstrzymana ekspansja inwestorów coraz wyraźniej odciska swoje piętno na obrazie miasta. Wszelkie 
instrumenty regulacyjne zdają się przegrywać w nierównej walce z dominacją pieniądza. Zwrócono uwagę na 
konieczność jednoznacznego zdefiniowania instrumentów regulujących stosunki partnerów w procesie rewita-
lizacyjnym.
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A b s t r a c t

Unrestrained expansion investors increasingly taking its toll on the city’s image. Any regulatory instruments 
seem to lose in an unequal battle with predomination of money. Attention was drawn to the need to clearly 
define the instruments governing the relations of the partners in the process of revitalization.
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Opis stosowanych w tekście określeń

1. Dysolucja – przebieg zmian, rozpad, rozwiąza-
nie, rozprzężenie;

2. Symultaniczność – jednoczesność, symultanicz-
ny – odbywający się jednocześnie;

3. Weduta – obraz,  rysunek lub sztych z widokiem 
miasta albo ulice, place, zespoły architektoniczne.

1. Wstęp

Na historycznych wedutach Kraków zachwyca 
harmonijnym rytmem dachów w czytelnym narysie 
tworzących regularny układ urbanistyczny. Domi-
nanty strzelistych wież kościołów, których nawet 
w czasach XVIII- wiecznego upadku miasta było aż 
72, podkreślają jego miejski charakter1.

Współczesna weduta malowana jest równie eks-
presyjnie strzelającymi w niebo żurawiami dźwigów 
budowlanych, znamionującymi żywy organizm nor-
malnie funkcjonującego miasta podlegającego nie-
ustannej ewolucji. 

Ewolucja wg Spencera2 jest przejściem od nie-
określonej jednorodności do harmonijnej różnorod-
ności, od równowagi do coraz bardziej różnicującej 
indywidualności. Ewolucja polega na trzech zacho-
dzących równocześnie procesach: integracji, dyfe-
rencjacji i wzrostu określoności; przebiega w rozma-
itych kierunkach, dopiero walka między różnymi jej 
rezultatami prowadzi do wyselekcjonowania typów 
najsprawniejszych. Ewolucja występuje naprze-
miennie z dysolucją rozumianą tutaj jako regres 
i rozprężenie3. Odzwierciedlenie tej teorii znajduje-
my w cyklu rozwojowym wytworu społeczno-kultu-
rowego jakim jest miasto. 

Proces ewolucji i dysolucji prześledzimy na przy-
kładzie krakowskich „doklandów” – rewitalizowane-
go fragmentu dzielnicy XIII – Zabłocia.

2. Ewolucja 

Zabłocie, którego walory krajobrazowe charak-
teryzują się wysokim stopniem degradacji obrazo-
wanym przez opuszczone i zrujnowane obiekty, 
zaniedbane elewacje, zniszczone ogrodzenia, po-
zostawione odpady poprodukcyjne, dzikie wysy-
piska śmieci, zaniedbane tereny zieleni itp.4, stało 
się w ostatnich latach najatrakcyjniejszym terenem 
inwestycyjnym Krakowa. Prognozuje się, że w krót-

kim czasie Zabłocie stanie się najatrakcyjniejszą lo-
kalizacją w mieście.

Miejsce to od zawsze było dzielnicą przemysło-
wą, peryferyjną, mimo atrakcyjnego jak na dzisiej-
sze standardy, położenia. Począwszy od XIV w., kie-
dy to w 1357 r. Kazimierz Wielki lokował na prawie 
magdeburskim wieś Zabłocie, mieściły się tu składy 
solne pośredniczące w spławianiu soli z żup wieli-
ckich oraz duża cegielnia kazimierska5. Kolejne wie-
ki przyniosły jedynie rozbudowę infrastruktury bazy 
przemysłowej, co można poczytać jako kolejne eta-
py procesu ewolucyjnego podkrakowskiej wsi. XX 
wiek nie wniósł znaczących zmian funkcjonalnych 
w historię Zabłocia w dalszym ciągu definiowane-
go jako strefa magazynowo-przemysłowa. Tkanka 
industrialna zbudowana z małych składów, magazy-
nów, warsztatów i fabryk oraz większych zakładów 
produkcyjnych (młyn zbożowy, Zakład Elektroinsta-
lacyjny „Telpod”, Zakład Kosmetyczny „Miraculum”, 
Zakłady Cukiernicze „Wawel”, Fabryka Naczyń 
Emaliowanych „Emalia”), uzupełniona skromnymi 
obiektami budownictwa mieszkaniowego, głównie 
kamienicami czynszowymi dla pracowników tutej-
szych zakładów, nie sprzyjała rozwojowi struktur 
definiujących „miejskość”6 tej centralnie położonej 
dzielnicy Krakowa.

Zmiana systemu prawno-gospodarczego w 1989 r. 
i przejście od centralnie sterowanej gospodarki do 
wolnego rynku wymusiła redukcję bądź przenie-
sienie lokalizacji większości podmiotów gospodar-
czych funkcjonujących na tym obszarze. Pozostały 
zdewastowane obiekty poprodukcyjne, magazyno-
we, składowe, rudery o charakterze tymczasowym, 
szczątkowa zieleń i ziemia nasiąknięta odpadami 
z procesów technologicznych. Nastąpiła integracja 
przestrzeni w chaosie7.

W stadium daleko posuniętego rozkładu, totalnej 
dezintegracji wszelkich struktur miejskich Zabłocie 
owiane było egzystencjalną mgiełkę, która jak mag-
nes zaczęła przyciągać jednostki twórcze, widzące 
w tej opuszczonej przestrzeni namiastkę wolno-
ści, której zaczęło brakować w doprowadzanym 
do schematycznego porządku mieście. Warto tutaj 
przytoczyć słowa prof. Noakowskiego, który mówił: 
„Dobra architektura nie boi się ruiny – złą architek-
turę ruina uszlachetnia”8. Szlachetny smutek po-
rzuconej architektury, na fali konwergencji obejmu-
jącej postindustrialny świat, jako pierwsi dostrzegli 
artyści spontanicznie wypełniając pustą przestrzeń. 
W przestronnych halach zagościła sztuka. Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK zaadaptowało sześć 
istniejących budynków, jeden dodając od siebie. 
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Wkrótce powstanie Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora „Cricoteka”. Fabryka Schindle-
ra odżyła historią wołającą do nas z nie tak znów 
odległej przeszłości. Pozostawienie świadka histo-
rycznych wydarzeń, przywrócenie go do życia po-
twierdza ciągłość i ewolucję społeczności miejskiej9.

Procesy ewolucyjne ukierunkowało w 2006 r. 
objęcie Zabłocia planem miejscowym i programem 
rewitalizacji. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Obszaru Zabłocie10 wprowadził za-
łożenia dyferencjacji11 rewaloryzowanej dzielnicy. 
Wytyczne Planu zdają się spełniać postulaty Ruchu 
Nowej Urbanistyki ujęte w tekście założycielskim, 
domagające się praktyk rozwojowych opartych 
o następujące zasady: dzielnice powinny być zróżni-
cowane pod względem pełnionych funkcji oraz grup 
mieszkańców; wspólnoty te powinny być projekto-
wane z myślą o pieszych, transporcie publicznym 
i ruchu samochodowym; elementem kształtującym 
miasta powinny być obszary publiczne i instytucje 

wspólnotowe wyraźnie przestrzennie określone 
i powszechnie dostępne; przestrzenie miejskie po-
winny być kształtowane przez projektowanie ar-
chitektoniczne i krajobrazowe eksponujące lokalną 
historię, klimat, ekologię oraz tradycję budowlaną12.

Rozpoczął się zatem proces rewitalizacji obszaru 
uznawanego powszechnie za Dzielnicę Przyszłości, 
jakże nobilitujące określenie w porównaniu z funkcjo-
nującym dotychczas „trójkątem bermudzkim”, prowa-
dząc do wzrostu określoności przestrzeni13.

Przez Wisłę przerzucono Most Kotlarski stanowią-
cy ważny element układu komunikacyjnego dzielnicy. 
Od podstaw stworzono Krakowską Akademię, wpro-
wadzając obok nowych wartości materialnych również 
atmosferę charakteryzującą skupiska akademickie. 
Powstał ekskluzywny obiekt Diamante Plaza oferują-
cy wysokiej klasy powierzchnie biurowe do wynajęcia 
i wysoko podnoszący poprzeczkę jakości architektury. 
Zaczęły krystalizować się nowe struktury mieszka-
niowe ze sztandarową realizacją Garden Residence 

Il. 1–4. Stare Zabłocie (źródło: www.drugastronakrakowa.blogspot.com)

Ill. 1–4. Old Zabłocie (source: www.drugastronakrakowa.blogspot.com)
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tworzącą sprawnie zaprojektowany, zamknięty zespół 
rezydencyjny z zielonym sercem dostępnym jedynie 
dla wybranych – mieszkańców kompleksu. Budynek 
szczelnie zamknięty dla obcych, oferujący „abstrakcyj-
nie sterylną przestrzeń bez tożsamości”14. Alternatyw-
ną, ale równie elitarną przestrzeń mieszkalną oferuje 
dawny młyn „Ziarno”, którego hale produkcyjne i ma-
gazynowe zaadaptowano na lofty.

Inwestorzy skupili się na modernizacji poje-
dynczych obiektów, nie podejmując rzeczywistego 
dialogu z pozostałą, zdezintegrowaną przestrzenią. 
Zadziwiające jest, że miasto, jeden z partnerów bio-
rących udział w procesie rewaloryzacji, a zarazem 
sygnatariusz planów rewitalizacji, na równi z innymi 
pomija milczeniem konieczność kompleksowej re-
alizacji przyjętych założeń. Polskie prawodawstwo 
po raz kolejny obnaża swoją słabość, nie potrafiąc 
wyegzekwować nawet własnych przepisów.

3. Dysolucja

W przestrzeni postindustrialnej trudno zdefinio-
wać lokalną społeczność; większość ludzi utożsa-
miających się z Zabłociem zniknęła wraz ze znik-
nięciem przemysłu i drobnych usług. Nieliczni, 
tzw. rdzenni mieszkańcy, słabo identyfikują się ze 
zdegradowaną przestrzenią, z nadzieją wyczeku-
jąc zmian, w założeniu podnoszących standard ich 
życia. W rzeczywistości jednak zaczyna się poja-
wiać kryzys, którego przyczyna tkwi w relacjach 
„my i oni” – nowi, uprzywilejowani mieszkańcy chro-
nią się przed „lokalsami”, ci zaś odwzajemniają tę 
wrogość15. Proces dysolucji uruchomiony został 
przez nierównomierną ewolucję struktury material-
nej dzielnicy. Zaczyna się spełniać pesymistyczny 
scenariusz ustaleń planu miejscowego – brak peł-
nej, symultanicznej realizacji założeń projektowych 

Il. 5–6. Zespół Rezydencjalny Garden Residence w Krakowie, wizualizacje (źródło: materiały promocyjne Inwestora)

Ill. 5–6. Residential complex „Garden Residence” in Cracow (source: investor’s promotional materials)

Il. 7–8. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (źródło: materiały informacyjne MOCAK)

Ill. 7–8. Museum of Contemporary Arts MOCAK in Cracow (source: MOCAK’s handouts)
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powoduje degradację istniejącej przestrzeni pub-
licznej. Staje się ona miejscem konfrontacji, a nie 
harmonijnego współistnienia. 

Pozostaje mieć nadzieję, że Spencer miał rację, 
twierdząc, że dysolucja występuje naprzemiennie 
z ewolucją.
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