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

obserwacja postępujących zmian kształtu przestrzeni wielu wielkich, dużych i średniej wielkości miast 
europejskich pozwala na ustalenie podstawowych zasad i kierunków przekształcania ich struktury. Dotyczą 
one przede wszystkim różnych aktywności zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznych 
wewnątrz miasta i w jego obszarach śródmiejskich, rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych poprzez ob-
jęcie projektami znacznych obszarów miast w ramach kompleksowych przedsięwzięć. Równolegle trwają 
poszukiwania rozmaitych aktywności gospodarczych gwarantujących wysoką jakość przestrzeni poprzez 
lokalizację w sąsiedztwie terenów silnie zurbanizowanych usług specjalistycznych związanych z nauką, 
kulturą, zdrowiem, wypoczynkiem. Efektem tych działań są liczne przebudowy realizowane w obszarach 
centralnych wielu miast europejskich, które często obejmują znaczne powierzchnie. Prowadzone są one na 
podstawie precyzyjne założonych wieloletnich etapów i ich skutkiem jest podniesienie jakości i atrakcyj-
ności przestrzennej miast. zestawienie tych dokonań z interwencjami w kilku polskich założeniach ujawnia 
różnice w projektowaniu przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, rozwój przestrzenny, miasta europejskie

a b s t r a c t

the observation of progressive changes in shape over a number of major European cities, large and medium 
size allows you to set out the basic principles and directions of transformation of their structure. these 
relate to various activities aimed at improving the quality of public spaces within the city and its downtown 
areas, revitalization of an area degraded by placing large areas of urban projects in the framework of com-
plex projects. in parallel, ongoing exploration of various economic activities to ensurehigh quality of space 
by location in the vicinity of the highly urbanized areas of specialized services related to science, culture, 
health, recreation. the result of these actions are implemented in a number of rebuilding the central areas 
of many European cities, which often include significant their surfaces. they are conducted on the basis 
of established multi-precision stages and their effect is to increase the quality and attractiveness of urban 
space. summary of the achievements of the interventions in several Polish assumptions reveals differences 
in the design of these projects.
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1. Wstęp

Powszechnie uważa się, że w dobrze rozwijających się, atrakcyjnych, dużych współczesnych mia-
stach obserwuje się takie nowe zjawiska, jak np.:
– dbałość o rozbudowę nowoczesnych, zróżnicowanych usług, także wysoko specjalistycznych, 

wynikających z potrzeby przygotowania przestrzeni dla wysokiej klasy zagranicznych ekspertów 
i specjalistów zatrudnianych w wielkich korporacjach międzynarodowych, o lokalizacje których 
zabiegają władze miasta;

– dążenie do wysokiego poziomu atrakcyjności miasta i jego wizerunku akceptowanego w skali 
międzynarodowej; 

– gotowość do stałej rozbudowy zarówno tradycyjnej infrastruktury (w tym układu transportowego, 
systemu dróg i autostrad łączących z innymi miastami, regionami, a zwłaszcza nowoczesnymi ośrodki 
Europy i świata), jak i nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej intensywną komunikację wirtualną;

– uczestnictwo w europejskim i światowym systemie miast oraz regionów, udział w stowarzyszeniach 
miast bliźniaczych i prezentacjach dokonań miejskich;

– uczestnictwo w europejskim i światowym życiu naukowym i artystycznym wyrażające się organizacją 
imprez sportowych, handlowych, kongresów naukowych, wydarzeń, festiwali i happeningów 
artystycznych, wielkich wystaw. 

Zjawiska te wymuszają kreacje nowych przestrzeni adekwatnych do spełnienia tych aktywności. 
Przestrzenie te dotyczą przede wszystkim: 
1) podniesienia jakości przestrzeni publicznych wewnątrz miasta i jego terenów śródmiejskich:

– wprowadzenie terenów zieleni do śródmieścia, czego najlepszymi przykładami są realizowane od 
lat 70. duże obszary rożnego rodzaju terenów zieleni w wielu miastach europejskich,

– naprawa otoczenia obszarów ścisłego zainwestowania miejskiego oraz śródmieścia miasta, 
– realizacja obiektów usługowych o funkcji szeroko rozumianej kultury lub usług specjalistycznych 

obiektów znaków o wysokiej atrakcyjności i wznoszenie wyjątkowej jakości estetycznej oraz 
kreacja przestrzeni o bardzo wysokim standardzie i wyjątkowych wartościach kompozycyjnych 
i estetycznych;

2) rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych przez realizację inwestycji i poprawę przestrzeni publicznych 
w znacznych obszarach miast w ramach kompleksowych projektów,

3) lokalizacja rożnych usług specjalistycznych, gwarantujących wysoką jakość przestrzeni na zewnątrz 
terenów silnie zurbanizowanych.

Kreowanie nowych założeń jest niezbędne do zaistnienia zamierzonych działań, dla których nie-
zbędne jest zaproponowanie nowego kształtu przestrzeni. Dotychczas te zjawiska były najczęściej obser-
wowane w metropoliach, bardzo dużych miastach, stolicach krajów lub ważnych regionach. Dzisiaj coraz 
częściej podobne przestrzenie występują w mniejszych ośrodkach a także średniej wielkości miastach.

Przedstawienie na przykładzie kilku rozwiązań europejskich tak zarysowanych tendencji oraz po-
bieżne choćby zestawienie ich z nielicznymi, wybranymi realizacjami ostatnich lat z terenu Polski pomoże 
unaocznić stan przestrzeni publicznej tych miast.

2. Podniesienie jakości przestrzeni publicznych wewnątrz miasta

Wprowadzenie w ostatnich latach terenów zieleni do śródmieścia dotyczy wielu miast europejskich. 
Najlepszym przykładem wydaje się być Paryż, gdzie wiele powszechnie znanych inwestycji tego rodzaju 
nadal fascynuje rozmachem i nowatorskimi rozwiązaniami, a także wartościami artystycznymi oraz este-
tycznymi.
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Większość realizacji rozpoczęto w latach 70. XX w., gdy nastąpiła deglomeracja funkcji uciążli-
wych z miasta. Od tego czasu oprócz powszechnie znanych parków la Vilette czy Andre Citroena, Bercy 
zrealizowano w sumie 9 nowych założeń parkowych o całkowitej powierzchni ok. 120 ha1.

Znacznie większy wzrost powierzchni zieleni obserwuje się wśród ogólnie dostępnych paryskich 
ogrodów. W ostatnich 40 latach nastąpił gwałtowny przyrost ich powierzchni. Na 141 tego typu założeń 
110 powstało w tym właśnie okresie, z czego prawie połowa w ostatnich 20 latach. Ich powierzchnia waha 
się od kilku ha do kilkuset m2.

W Madrycie znajdują się dzisiaj jedne z najbardziej rozległych obszarów parkowo-ogrodowych 
oraz przestrzenie zieleni spośród wszystkim miast europejskich. Całkowita powierzchnia urządzonych 
terenów zieleni miasta wynosi 3300 ha. W granicach administracyjnych położonych jest 40 publicznych 
parków.

Podobne działania podejmowane są także w Berlinie, gdzie powstaje ostatnio wiele terenów 
zieleni parkowej i rekreacyjnej. Największe tereny odzyskano po likwidacji znajdujących się w ob-
szarze intensywnej zabudowy miasta dwu lotnisk Tegel2 i Tempelhof3. W trwającej ostatnio publicznej 
dyskusji oraz referendum nad przyszłym przeznaczeniem nieczynnego lotniska Tempelhof większość 
głosów postulowała przeznaczenie jego powierzchni na tereny zieleni miejskiej, rekreacyjnej. W zor-
ganizowanym konkursie architektonicznym przedstawiono różne propozycje jego zagospodarowania. 
W ostatnim etapie prac współzawodniczyło sześć zespołów architektonicznych4. Wyniki prac były 
bardzo różnorodne; od wzniesienia w tym miejscu góry o wysokości ok. 100 m na wzór skały Lorelay 
znad Renu5, poprzez rożnego rodzaju założenia zieleni urządzonej, bardziej lub mniej zgeometryzo-
wane, czasami z mniejszym lub większym udziałem zabudowy usługowej i mieszkaniowej, aż po duże 
założenia sportowe. 

Powzięta ostateczna decyzja przewiduje, że w ciągu najbliższych  siedmiu lat zostanie tu wykre-
owany park miejski o powierzchni 250 ha6, który będzie większy niż istniejący w centrum miasta parku 
Tiergarten. 

3. Poprawa otoczenia obszarów ścisłego zainwestowania miejskiego/śródmieścia miasta

Podejmowane projekty poprawy jakości przestrzeni śródmiejskiej dotyczą różnorodnych aktywno-
ści. Najbardziej znanym przykładem jest realizowana od ponad 20 lat przebudowa terenów śródmieścia 
Paryża sąsiadujących z wewnętrzną obwodnicą miasta Periferique.

1 Obecnie na obszarze śródmiejskim Paryża istnieje 16 ogólnodostępnych parków o łącznej powierzchni 203 ha, 
z czego 9 powstało po 1970 roku. Największy z nich liczy 55 ha ( parc de la Villette), a najmniejszy około 1,5 ha 
(parc de Passy wykreowany 2004 r.) Powierzchnia większości oscyluje wokół 10 ha.

2 Lotnisko Tegel wzniesione po II wojnie światowej znajduje, się 9 km na północ od centrum miasta. Jego zamknięcie 
przewidziano na rok 2011.

3 Lotnisko Tempelhof wzniesione w 1923 roku, 4 km na południe od centrum miasta, ostatecznie zostało zamknięte 
w 2008 roku.

4 Tymi zespołami były: BASE, Paris; bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau, Berlin; Capatti Staubach, Berlin; 
GROSS.MAX, Edinburgh; Rehwaldt Architekten Landschaft, Dresden; Topotek 1, Berlin. 

5 Koncepcję góry w centrum Berlina wysunął niemiecki architekt Jakob Tigges, uważając to jako prowokację 
artystyczną i w dyskusji pokonkursowej opowiedział się za zachowaniem stanu istniejącego.

6 Park obejmie tylko część terenów lotniska, jego powierzchnia całkowita wynosi 368 ha. Koszt przekształcenia 
lotniska w park wyniesie ponad 60 mln euro, a jego realizację przewidziano w latach 2010–2017 tak aby w 2017 roku 
na tym terenie można zorganizować światową wystawę ogrodniczą.



150

Do zorganizowanego w 2008 r. konkursu na wizje Paryża 2030 zaproszono 10 zespołów7. Miały 
one przedstawić wizję miasta, które ,,ma być metropolią jutra, zgodną z wymaganiami zrównoważonego 
rozwoju, otwartej na tradycje lokalne i ich interpretacje, kształtowanej przez czynniki i konteksty: klima-
tyczny, kulturalny, moralny, techniczny, estetyczny, przestrzenny, ekonomiczny i socjologiczny”. Jest to 
największy projekt miasta, pomyślany z rozmachem przewyższającym słynną XIX-wieczną przebudowę 
Paryża dokonaną przez barona Haussmana. 

We wszystkich zaprezentowanych projektach trzy tematy były wspólne: zrównoważony rozwój, 
sprawny i ekonomiczny transport oraz połączenia centrum Paryża z jego przedmieściami. W konsekwencji 
łączy się to koniecznością zabudowy przestrzeni pomiędzy ścisłym śródmieściem (w ramach Periferique) 
a terenami tzw. nowych miast. Proponowane rozwiązania w pełni respektują wymagania zachowania du-
żych przestrzeni zieleni urządzonej w tym obszarze, a także stawiają wyraźne znaki atrakcyjne w kształcie 
wysokościowców, które będą służyły mieszkańcom jako punkty orientacyjne, zaznaczając ważne funk-
cjonalnie przestrzenie. Na zaprezentowanej w Palais Chaillot8 wystawie pokonkursowej zwrócił uwagę: 
projek Rolanda Castro, który w podmiejskim Corneuve zamieszkałym przez imigrantów, gdzie jesienią 
2005 roku miały miejsce zamieszki, zaproponował wielkie powierzchnie  urządzonych terenów zieleni. 
W zamierzeniu autora ma to być rodzaj odpowiednika nowojorskiego Central Parku, zapraszający miesz-
kańców i przyjezdnych do spacerów. 

W swej propozycji Portzamparc pokazuje wielkie arterie, które byłyby ,,zielonymi bulwarami”, 
a komunikację z podmiejskimi miasteczkami miałaby zapewnić kolej dużej szybkości łącząca z Paryżem 
leżącym wewnątrz obwodnicy Periferique. Ta linia od lat jest postrzegana jako granica śródmieścia. 

Według MVRDV propozycje rozwiązań dla Wielkiego Paryża można streścić jako ,,więcej ambicji, 
więcej zagęszczenia, więcej efektywności, więcej ekologii i więcej zwartości”.

Z kolei Rogers proponuje 400 km2 dachów przekształcić w zielone przestrzenie i utworzyć tam 
,,zielone bulwary”, co może stanowić kontynuacje zrealizowanych w ostatnich czasach kilku założeń zie-
leni, takich jak Park Atlantycki, La Promenade Plantee czy nowo powstałe założenia zielone przy dworcu 
Austerliz wykreowane w czasie jego przebudowy. 

W Polsce w ostatnich 20 latach nie można odnotować żadnego kompleksowego projektu dotyczą-
cego przebudowy większych miast w kierunku kreacji dużych założeń zieleni parkowej realizowanych 
według projektu wyłonionego w konkursie urbanistyczno-architektonicznym. Najczęściej przy okazji tego 
typu aktywności projektowane są niewielkie przestrzenie zieleni towarzyszące obiektom głównie handlo-
wym9. Jednym z ostatnio zrealizowanych terenów parkowych w dużym mieście jest park im. Jana Pawła II 
w Rzeszowie zlokalizowany w sąsiedztwie katedry rzeszowskiej. 

4. Realizacja obiektów usługowych o szeroko rozumianej funkcji kultury lub/i usług 
specjalistycznych

Niezwykłym przestrzennie i kompozycyjnie założeniem jest ośrodek kultury Galicji w Santiago de 
Compostela, mieście liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców. Projekt został wyłoniony w wyniku kon-

7 Zaproszono do konkursu 10 zespołów: Sir Richard Rogers, Rogers Stirk Harbour & Partners/London School of 
Economics/Arup team; Yves Lion, Groupe Descartes team; Djamel Klouche, AUC team; Christian de Portzamparc, 
Atelier Christian de Portzamparc team; Antoine Grumbach, Agence Grumbach and associates team; Jean Nouvel, 
representative of the Ateliers Jean Nouvel; Michel Cantal-Dupart/Jean-Marie Duthilleul team; Bernardo Secchi and 
Poal Vigano, Studio 09 team;- Finn Geipel, LIN team;- Roland Castro, Ateliers Castro/Denissof/Casi team; Winy 
Maas, MVRDV team [w:] materiały wystawy w Palais Chaillot 30.04–22.11.2009.

8 W dniach 30 kwietnia – 22 listopada 2009. 
9 Patrz wyniki konkursów na tereny w centrum Katowic, przeprowadzane w ostatnich latach.
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kursu10. Realizowany obecnie projekt Eisenman Architects według opinii jury „łączy zarówno wyjątkowy 
pomysł i formę plastyczną, a zarazem niezwykle harmonijnie wpisuje się w otoczenie”. Wywodzące się 
z koncepcji dekonstrukcji założenie jest przykładem przestrzeni topologicznej nawiązującej bezpośrednio 
do ukształtowania wzgórza. Wszystkie budynki są więc prawie niewidoczne, bo wpisane w falujący pła-
skowyż. 

Centrum Kultury Galicji to gigantyczny zespół budynków o powierzchni 142 tys. m2, wśród których 
znajdą się biblioteki, archiwa, muzea oraz audytoria. Kompleks ma służyć nie tylko ochronie dziedzictwa, 
ale i jego popularyzacji. Przewiduje się, że stanie się miejscem kultury, nauki i rozrywki.

Budynki zgrupowane są w pary: na zachodnim stoku powstaje Muzeum Historii Galicji oraz bu-
dynek Nowych Technologii, w środku będzie Biblioteka i Narodowe Archiwum, na wschodnim łagodnym 
stoku powstanie Teatr Muzyczny oraz Centralny Budynek Usługowy. Dopełnieniem kompleksu są wieże 
Hejduk. Zrealizowany pierwszy etap budowli związany z Archiwum i Biblioteką już dzisiaj stanowi in-
teresujący element przestrzeni miasta kojarzący się z muszlą – pielgrzymim atrybutem podążających do 
sanktuarium św. Jakuba.

Ciekawym przykładem spełniania usług specjalistycznych w atrakcyjnym i jak się okazuje ko-
rzystniejszym środowisku jest przykład oddziału onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Grazu. W latach 
1991–1994, wg projektu Friedrichreicha Hundertwassera, przekształcono sterylne szpitalne pomieszczenia 
dla pacjentów tego oddziału w ,,szczęśliwe miejsce”11.

Ta innowacja być może dała impuls do podjęcia w latach 90. XX w. prac związanych z komplekso-
wą rozbudową i modernizacją szpitala w Grazu12. Oddane do użytku w 2003 r. założenie Centrum Badań 
Medycyny Fizykalnej ZMF miało koncentrować wybitną kadrę lekarzy pracującą za pomocą urządzeń 
najnowszej generacji, w warunkach zapewniających najwyższe standardy zarówno w opiece nad pacjen-
tami, jak i w zakresie kształcenia kadry medycznej. Sam obiekt szpitalny stał się jest bardzo komfortowy, 
o warunkach pobytu zbliżonych do wygodnego hotelu. Mieści się on w historycznych, perfekcyjnie odno-
wionych, stylowych budynkach z okresu później secesji wiedeńskiej i art deco.

Samo Centrum o całkowitej powierzchni ponad 6000 m2 oprócz wysokospecjalistycznych labora-
toriów i komercyjnych laboratoriów konwencjonalnych o powierzchni około 4000 m2, mieści dodatkowo 
centrum edukacyjne wraz z biblioteką oraz ośrodek audiowizualny. Nowe założenie zostało zrealizowane 
w konwencji najnowszych tendencji w architekturze, z dużymi przeszkleniami, co daje możliwość „współ-
czesnego dialogu pomiędzy pokoleniami architektury”13. Lekkość elewacji obiektu doskonale wpisanego 
w topografię terenu stanowią dodatkowe jego zalety. Wykreowanie w mieście ośrodka badań medycznych 
i kształcenia wysokospecjalistycznej kadry stanowi istotny element w rozwoju funkcji usługowej. Jego 
obecność wyraźnie podnosi prestiż miasta, a nowoczesna bryła i całe założenie architektoniczne o wyso-
kich emocjach, doskonale skomponowane z historycznym układem ożywia i porządkuje teren. Rozwój spe-
cjalistycznego centrum medycznego wywołało efekt multiplikowania różnych aktywności w tej dziedzinie 
m.in. powołanie również w Grazu ośrodka medycyny alternatywnej.

10 Do konkursu zorganizowanego w 1999 r. zaproszono renomowane pracownie z Hiszpanii i zagranicy. Wpłynęło 
11 projektów sygnowanych nazwiskami twórców tej miary, co: Ricardo Bofill, Rem Koolhass, Steve Hall, Daniel 
Libeskind, Jean Nouvel oraz Dominique Perrault. Zwyciężył projekt pracowni Eisenman Architects, który wybrano 
do realizacji.

11 Artysta wspomógł finansowo przebudowę wnętrz. Dwa lata później przeprowadzono sondaż wśród pacjentów w celu 
zebrania informacji na temat odczuć psychicznych w nowym środowisku. Badanie udowodniło, że chorzy na raka 
czują się lepiej w kolorowych asymetrycznych wnętrzach i prędzej poprawia się ich stan zdrowia, [za:] P. Restany, 
The Power of Art, Hundertwasser. The Painter-King with the Five Skins, Taschen, Vienna, 2001, s. 21.

12 Zrealizowany projekt jest autorstwa Ernsta M. Koppera, Helmuta Croce i Ingo Kluga.
13 B. Widera, Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kooper, Croce & Klug 2003, Wiadomości 

Konserwatorskie, 25/2009.
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Z punktu widzenia nowego wizerunku miasta ważną rolę odgrywa także Messecongres Halle usytu-
owane w centrum XIX-wiecznego złożenia Grazu. Dzisiaj obiekt ten pełni wiele funkcji oprócz wystawien-
niczych. Ze względu na usytuowanie w ścisłym śródmieściu, stanowi istotny element kulturalnego życia 
Grazu14, zwłaszcza z powodu licznych imprez muzycznych, które się tam odbywają.

5. Wznoszenie obiektów – znaków o wysokiej atrakcyjności funkcjonalnej 
i wyjątkowej jakości estetycznej oraz kreacja przestrzeni o bardzo wysokim standardzie 
i wyjątkowych wartościach kompozycyjnych i estetycznych

Tego typu działania zawsze występowały w centrach miast europejskich. Wznoszenie wyjątkowych 
budowli o wysokie randze artystycznej w centrum miasta w okresach historycznych związane było z reali-
zacją założeń sakralnych. Do dzisiaj zachowane relikty tych budowli świadczą, że zdolność ekonomiczna 
miasta nie zawsze była wystarczająca, by zakończyć rozpoczęte dzieło15. 

Współcześnie istotnymi znakami w przestrzeni miasta często są budynki użyteczności publicznej, 
administracyjne. Pogoń za coraz bardziej oryginalnymi, nowoczesnymi i wyższymi budowlami czyni 
z wielu centrów miast, zwłaszcza pozaeuropejskich, konglomerat wieżowców tworzących chaos. 

Symbolami miast stają się wysokie budowle doskonale rozpoznawalne w jego sylwecie i w panora-
mach. Wymienić należy najbardziej popularną wieżę Paryża Tour Eifla czy niejednoznacznie ocenianą To-
urs Monparnasse lub londyńskie przykłady nowego ratusza usytuowanego na południowym brzegu Tamizy 
czy wieżowce Canary Wharf na Isle of Dogs. 

Na fali ekologicznej zabudowy, w Wiedniu w latach 90. XX w. zrealizowano niezwykle kolorowy 
niby „secesyjny” budynek spalarni śmieci w Spittelau, proj. F. Hunddretwassera. Zrehabilitowana przez 
atrakcyjną formę funkcja obiektu, w której komin z wieżą zakończoną złotą kulą bardzo szybko został 
jednym z symboli-znaków miasta16.

Spośród najnowszych realizacji w wielkich miastach europejskich współczesnym symbolem Floren-
cji stał się Palazzo di Giustizia17 wzniesiony w rewitalizowanej dzielnicy Novoli w północno-wschodniej 
części miasta. Palazzo jest pierwszym i na razie jedynym wysokim budynkiem wznoszącym się ponad 
wyrównany gabaryt współczesnej zabudowy miasta. W panoramie konkuruje z wieżami historycznych 
kościołów, pałacy i ratusza. Jest doskonale widoczny z charakterystycznych punktów widokowych Belve-
dere w ogrodach Boboli, tarasu przed San Miniato al Monte, tarasu widokowego przy pomniku Davida czy 
nieodległego Fiesole.

Obserwuje się także tendencje tworzenia współczesnych budowli znaków w miastach nie tylko 
dużych, ale także w mniejszych, tzw. miastach średniej wielkości.

14 Tradycja targów w Graz sięga co najmniej 100 lat wzniesiona w latach 90. hala targów stała się ostatnio ważnym 
elementem życia miasta, gdy w wyniku kryzysu końca pierwszej dekady XXI wieku zmodyfikowano jej funkcję, 
wprowadzając aktywności kongresowe, kulturalne i sportowe a nawet w wielu imprezach odwołano się do tradycji 
ludycznych spotkań.

15 Dobry przykładem może być budowa katedry w Sienie, której szczytowa ściana jest dzisiaj pierzeją placu 
przykościelnego lub nigdy nieukończona katedra w Beauvais.

16 Spalarnia śmieci Wiedeń, należąca do zakładów ciepłowniczych Fernwärme Wien GmbH, zrealizowana w latach 
1988–1992 wg projektu Friedensreicha Hunddertwassera. 

17 Projekt Palazzo Di Giustizia pochodzi z lat 70/80 XX wieku i jest autorstwa florenckiego architekta Leonardo Ricci. 
Jego realizacja trwała 11 lat (1997–2008), jest to największy i najwyższy budynek we Florencji (pow. 800 tys. m2, 
250 m długości, 146 m szerokości i 72 m wysokości). 
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Dobrym przykładem może tu być Graz z organiczną formą Kunst Muzeum18 usytuowanym w histo-
rycznym centrum miasta, które w 1999 r. zostało wpisane na Światowa Listę Dziedzictwa UNESCO. 

Podobnie jest w jeszcze mniejszym Villach19, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego 
układu, nad rzeką Drau, w ostatnich latach zrealizowano duże, atrakcyjne i oryginalne w formie założenie 
Centrum Kongresowego powiązane z hotelem sieci Holiday Inn20. Założenie to w dominującym kolorze 
czerwieni, położone naprzeciw starego miasta i połączone z nim kładką pieszą jest doskonale rozpoznawal-
ne z wielu miejsc Villach. Realizowane w centrum funkcje, zwłaszcza artystyczne i kulturalne, podnoszą 
prestiż całej miejscowości i są kolejną ważną specjalistyczną usługą zrealizowaną w mieście.

6. Rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych poprzez realizację inwestycji 
i poprawę przestrzeni publicznych w znacznych obszarach miast 
w ramach kompleksowych projektów

Wśród ostatnio zrealizowanych tego rodzaju projektów korzystnie wyróżnia się projekt przebudo-
wy i rewitalizacji florenckiej dzielnicy Novoli21. Początkowo projekt dla tego obszaru wyłoniono spośród 
prac międzynarodowych warsztatów. Zespół RRP22 był jednym z wielu grup architektów proponujących 
utworzenie nowej dzielnicy z dużym 32-hektarowym parkiem w bardzo dynamicznie rozwijanych obecnie 
obrzeżach Florencji.

Projekt i strategia rozwoju miasta wykonana w połowie lat 90. XX w. dotyczyły różnych działań 
w obszarze całej dzielnicy, takich jak: kreacja nowych przestrzeni dla bieguna technologicznego i uniwer-
sytetu florenckiego, budowa pojedynczych, nowych domów studenckich, obiektów usługowych, założeń 
parkowych i zieleni sportowo-rekreacyjnej, ale podstawowe zamierzenie związane było z rewitalizacją 
terenu dawnej fabryki Fiata. Prócz rewitalizacji terenu dawnej fabryki Fiata, w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta z 1997 r. w dzielnicy Novoli lub jej sąsiedztwie przewidziano także rewitalizację 
terenów zieleni w XVI-wiecznym Parco delle Cascine23, zabudowę nowych terenów uniwersyteckich w re-
jonie ulicy Novoli oraz w nowej lokalizacji na północny wschód od lotniska Perentola, a także kreację 
trzech nowych parków. Pierwszy ma być park w dzielnicy mieszkalnej Cintoia na południowym brzegu 
Arno, zaprojektowany na 27-hektarowej powierzchni park rozrywki w południowo-zachodniej części mia-

18 Muzeum Sztuki w Graz został zbudowany w 2003 r. z okazji pełnienia przez miasto funkcji Europejskiej Stolicy 
Kultury wg projektu Petera Cooka i Colina Fourniera i formie odbiegającej od konwencjonalnych wyobrażeń 
budynku. Prawie od razu stał się wizytówką miasta. Graz jest miastem liczącym obecnie ponad 250 tys. mieszkańców, 
co zgodnie z europejską klasyfikacją miast stawia je w rzędzie miast średniej wielkości. 

19 Villach liczyło w 2010 r. 59 089 mieszkańców, co plasuje to miasto wg europejskiej klasyfikacji w grupie małych 
miast. Prócz funkcji turystyczno-sportowej, realizowanej dzięki sławnej skoczni narciarskiej i innym usługom sportu 
i turystyki ulokowanym w okolicy, w południowo-wschodniej części miasta znajduje się kąpielisko termalne Bad – 
Villach i sąsiadujące z nim uzdrowisko Bad Bleitag.

20 Główna sala Centrum Kongresowego przeznaczona jest dla 2000 miejsc. Prócz międzynarodowych kongresów 
i spotkań odbywają się tu koncerty filharmoników wiedeńskich, a także gwiazd muzyki pop, np. Tiny Tarner.

21 Dzielnica Novoli położona jest w północno-zachodniej części Florencji, którą gwałtownie rozbudowano w wyniku 
boomu budowlanego lat 50. i 60. XX wieku. W obrębie tej dzielnicy znajdują się ostatnie tereny wiejskie przyłączone 
do metropolii w 1928 r. Historia rewitalizacji terenu Fiat-Fondiaria Novoli, rozpoczęła się w połowie lat 80. XX w.

22 Międzynarodowe warsztaty na plan zagospodarowania dzielnicy Novoli we Florencji wygrał zespól Richard Rogers 
Partnership w składzie: Laurie Abbott, Mike Davies, Marco Goldschmied, Amanda Levete, Richard Rogers oraz 
architekt krajobrazu Lawrence Halprin.

23 Parco delle Cascine, znany również powszechnie Le Cascine, jest największym parkiem publicznym w Florencji 
(160 hektarów) o długości 3,5 km i nie więcej niż 640 metrów, położonym na prawym brzegu Arno od historycznego 
centrum miasta aż do ujścia strumienia Mugnome. 
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sta, drugi to park San Donato Novoli w centralnej części Florencji w obszarze najważniejszych projektów 
odnowy o powierzchni 12 ha, a trzeci park w Castello liczący 80 ha, w sąsiedztwie lotniska Perentola.

Teren działki dawnej fabryki Fiata jest ograniczony ze wszystkich stron głównymi ulicami o dużym 
ruchu oraz kanałem wpadającym do odległej o ok. 1 km na północ rzeki Arno. Celem projektu było oży-
wienie stosunkowo zaniedbanych przestrzeni i wprowadzenie niezbędnych nowoczesnych usług realizo-
wanych przez: sądy, urzędy, banki, hotele i handel, jak również obiektów o różnym programie kulturalnym 
oraz dla spędzania wolnego czasu, a także zabudowy mieszkaniowej. 

W strategii masterplanu Florencji przewidziano w tym miejscu park publiczny o powierzchni 18 hek-
tarów. Program obejmował 45 500 m2 powierzchni usług, a także 26 000 m2 powierzchni parkingowych 
i zieleni urządzonej. Na podstawie tej strategii zlecono wykonanie planu rewitalizacji terenu Leo Krierowi, 
który nie do końca uwzględnił wcześniejsze rozwiązania. Zachowano jedynie projektowany przez Leonar-
do Ricci Pałac Sprawiedliwości, zwiększając prawie dwukrotnie jego powierzchnię.

Zrealizowane założenie podzieliło teren na trzy części. W części środkowej przewidziano park, 
a obie zewnętrze działki przewidziano do zabudowy, na południu zachowując teren dla bieguna uniwersy-
teckiego.

Naprzeciwko bramy wjazdowej do nowo wykreowanej przestrzeni publicznej, w której wzniesiono 
zespół budynków bieguna naukowego florenckiego uniwersytetu, wybudowano hotel Holiday Inn oraz za-
budowę mieszkalną. W 2005 r. z inicjatywy Casabella powierzono wykonanie projektów trzech budynków 
mieszkalnych znanym kobietom, „gwiazdom architektury”, takim jak: Zaha Hadid, Odile Decq i Carme 
Pinos. Obiekty te przyciągają zwiedzających nowe założenie. 

Po drugiej stronie ulicy Novoli, znajduje się szesnastowieczny kościół San Donato, wokół którego 
w ramach rewitalizacji zagospodarowano atrakcyjny plac, przez co uzyskano wyraźne połączenie z połu-
dniową częścią dzielnicy. 

Teren parku San Donato Novoli24 stanowi zielone centrum dla pracowników Palazzo di Giustizia, 
naukowego bieguna uniwersyteckiego, ale przede wszystkim dla mieszkańców nowych i starszych obsza-
rów dzielnicy. Za kilka lat, kiedy tereny przyległe do parku zostaną zrestrukturyzowane, obszar parków San 
Donato i Cascine zostanie połączony pasem zieleni dla rowerów i pieszych25. 

Spośród licznych rewitalizacji przeprowadzonych w miastach portowych ciekawym przykładem 
jest zainicjowany niecałe trzydzieści lat temu projekt rewitalizacji starego portu węglowego w Saarbrüc-
ken26, który był usytuowany na wyspie  na rzece Sarze. Port został zniszczonym jeszcze w czasie II wojny 
światowej. W latach 40. i 50. częściowo funkcjonował. W latach 80. XX wieku znaczną część nieużyt-
kowanego portu przeznaczono na prowizoryczny parking. Projekt przewidywał przekształcenie dawnego 
portu w park miejski łączący obszar śródmieścia z wschodnią częścią miasta. 

Ten zniszczony i zapomniany port węglowy stał sie centrum ekologicznej odnowy miasta i jako 
udany eksperyment, został uznany za początek działania w szerszym zakresie.

Na szczególną uwagę zasługuje udane połączenie i wykorzystanie dziedzictwa historycznego miej-
sca, wartości środowiska naturalnego, zwłaszcza rzeki, oraz zaangażowania społecznego27. Po kilku latach 
prac park oficjalnie został otwarty w 1989 r.28 jakkolwiek nadal prowadzi się prace związane z jego osta-
tecznym formowaniem. Teren o powierzchni 9 ha, położony jest przy jednej z ważniejszych arterii komu-

24 Projektantem nasadzeń roślinności parku jest architekt krajobrazu Aimaro Island, a głównym projektantem założeń 
zieleni Lawrence Halprin.

25 Z wypowiedzi burmistrza miasta, Leonardo Domenici, w czasie otwarcia parku San Donato Novoli w listopadzie 
2009.

26 Autorem projektu rewitalizacji Hafeninsel był Peter Lanz.
27 Społeczność miasta, a zwłaszcza studenci czynnie uczestniczyli w pracach porządkowych na wyspie.
28 Oficjalne otwarcie nastąpiło 6 lutego 1989 r. przez ówczesnego burmistrza Saarbrücken Hansa Koebnicka, któremu 

towarzyszyli premier Oskar Lafontaine i Johannes Rau. 
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nikacyjnych miasta, jednak jej uciążliwość jest dla użytkowników parku znikoma. Znajdują się tu, prócz 
typowych łąk wypoczynkowych i ścieżek pieszych, liczne atrakcje, takie jak: np. port jachtowy i kajakowy, 
lodowisko, skate park i inne. Park jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców zwłaszcza ludzi 
młodych i artystów.

Znacznie szerszy program działań podjęto przy rewitalizacji Bremy29 na podstawia Programu Dzia-
łań Gospodarczych, który został przyjęty w 1984 r. Jego głównym założeniem było pokazanie konieczności 
transformacji miasta portowego i przemysłowego w nowoczesne miasto nauki. Program zakładał: nadanie 
miastu charakteru naukowego poprzez działania w zakresie zaawansowanych technologii oraz wzmocnie-
nia rozwoju gospodarczego miasta. W 1989 r. uchwalono tzw. zasady solidarnego współzamieszkiwania 
oraz koncepcję poprawy życia w wielkich osiedlach30 dla pięciu obszarów Bremy. Na początku lat 90. 
rozpoczęto rewitalizację centrum, którego część wpisano na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pro-
gram Działań Gospodarczych dofinansowany z budżetu landu i budżetu Unii Europejskiej dawał wyjątko-
we możliwości inwestowania.

Przyjęcie w 1999 roku przez Senat Bremy  Koncepcji Rozwoju Miasta określiło główne cele roz-
woju polegające na: wzmocnieniu potencjału miasta, stabilizacji miejsc pracy oraz podniesieniu jakości 
życia w mieście. Efekty zmian zostały bardzo pozytywnie ocenione przez mieszkańców, którzy wysoko 
cenią sprawną komunikację miejską, zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, obiekty sportowe oraz 
ofertę usług medycznych, a także niski poziom zanieczyszczenia środowiska. Niepokój budzi niski poziom 
nauczania w szkołach, mało atrakcyjne życie kulturalne, niewystarczająca liczba miejsc pracy, wysoki od-
setek migrantów oraz zła sytuacja finansowa miasta. Niektóre z tych problemów są charakterystyczne dla 
większości dużych miast.

7. Lokalizacja rożnych usług specjalistycznych, gwarantujących 
wysoką jakość przestrzeni na zewnątrz terenów silnie zurbanizowanych

Współcześnie wiele miast europejskich słusznie upatruje korzystne warunki rozwoju gospodarczego 
oparte na aktywnościach związanych z zaawansowanymi technologiami. Kreacja parków technologicznych, 
parków naukowych czy parków handlu i biznesu jest najprostszą drogą w tym kierunku. Stąd zarządy wielu 
miast i regionów są mocno zaangażowane w pozyskiwanie środków finansowych na budowę samych parków, 
urządzenie przestrzeni wokół nich poprzez różnego rodzaju inwestycje sprzyjające lokalizacji tego typu obiek-
tów, infrastrukturę komunikacyjną, usługi specjalistyczne, zagospodarowanie dużych terenów zieleni i sportu. 

W latach 90. XX w. uważano, że jednym z najkorzystniejszych miejsc lokalizacji parków technolo-
gicznych jest obszar metropolitalny wielkich miast. W tym czasie w sąsiedztwie wszystkich miast niemiec-
kich liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców znajdowały się parki naukowe lub technologiczne powiąza-
ne z miejscowymi uniwersytetami31. Dzisiaj natomiast parki technologiczne, parki naukowe pojawiają się 
zarówno w większych, jak i w mniejszych miastach lub ich sąsiedztwie. W większości omawianych miast, 
niezależnie od ich wielkości, funkcjonują parki technologiczne związane z uniwersytetami.  

Podjęto ciekawe działania na rzecz wzmocnienia rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w na-
ukę, w tym rozwój wyższych uczelni i parków technologicznych w Karyntii, najsłabszym gospodarczo 
regionie Austrii. 

29 Na podstawie A. Jurek-Zbrojska, M. Modelewska Rewitalizacja Bremy, [w:] M. Bryx, A. Jadach-Sepioło (red.), 
Rewitalizacja Miast w Niemczech, IRM, Kraków 2009.

30 Dotyczyło to pięciu obszarów Osterholz-Tenever, Marßel, Lüssum, Kattenturm, Kirchhuchting.
31 E. Węcławowicz-Bilska, M. Wdowiarz-Bilska, W. Wójcikowski, Technopolie – zagadnienia przestrzenne, Teka 

Komisji UiA. 
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Kolejne reorganizacje i przekształcenia w latach 1975–1993 uniwersytetu w Klagenfurcie32 dopro-
wadziły do związania go z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi w ramach Alpen-Adria Klagen-
furt Universität. Budowa od 2002 r.33 nowego parku naukowego Lakeside Park bazującego na współpracy 
z uniwersytetem stanowi kolejny krok w tym kierunku. Lakeside Park jest położony w południowej części 
Klagenfurtu, kilkaset metrów od jeziora Wörthersee w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Alpen-
Adria. Nieopodal parku i uniwersytetu, po drugiej stronie drogi dojazdowej, znajduje się Centrum Kongre-
sowe. W odległości około 1,5 km zrealizowano duży kompleks sportowy. Przewiduje się, że będzie składał 
się z 10 trójkondygnacyjnych lekkich budynków, o prostej architekturze i drewnianych „żaluzjowych” 
elewacjach co ostatecznie zapewni 28 000 m2 do wynajęcia.

Za osiągnięcia parku uważa się: 
– uznanie projektu Lakeside Science & Technology Park zarówno w Austrii, jak i na arenie między-

narodowej; 
– międzynarodowa świadomość  wysokiej jakości miejsca pracy w Karyntii; 
– kształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów; 
– tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ICT wysokiej jakości;
– znaczenie Lakeside Park jako podstawy rozwoju gospodarczego regionu miasta i Karyntii.

W ostatnich latach podobne działania podjęto w Villach 34, drugim co do wielkości miast Karyntii, 
znanym z zawodów narciarskich i hokejowych. Miasto położone jest w rejonie dwóch, pięknych, krysta-
licznie czystych i ciepłych jezior, stanowi centrum kulturalne i turystyczne regionu 35. W sąsiedztwie miasta 
znajdują się również kąpieliska termalne, np. w Warmbad-Villach i Bad Bleiberg. W ostatnich latach poza 
odnowieniem i stałą modernizacją historycznej przestrzeni śródmiejskiej, wzniesiono duże Centrum Kon-
gresowe i hotel Holiday Inn w centrum miasta nad rzeką Drawą, a w północno-wschodniej części miasta 
wzniesiono niewielki park technologiczny. Działania te w znacznym stopniu podniosły atrakcyjność miasta 
i jego regionu w aktywizowaniu działalności gospodarczej i promocji Villach.

Niezwykle ciekawe założenie powstaje w Scandicci – mieście średniej wielkości położonym 10 km 
na zachód od centrum stolicy Toskanii, w obszarze aglomeracji florenckiej, które w zamierzeniu ma stać się 
głównym centrum o znaczeniu regionalnym i ma stanowić główny węzeł komunikacyjny w połączeniu Flo-
rencji z miastem Pistoia oraz regionem Chianti. Tu ma być zrealizowany dworzec kolei wielkich prędkości po-
łączony szybkim tramwajem w centrum Florencji. Dodatkowo przebiegająca w pobliżu autostrada zapewnia 
powiązania z systemem drogowym. Ostateczna wersja założenia jest kompromisem pomiędzy pierwotnym 
projektem zespołu a możliwościami finansowymi gminy i potrzebami mieszkańców. Centralny pieszy plac 
będzie połączony szybkim tramwajem miejskim z Santa Maria Novella, czyli centrum Florencji osiąganym 
w czasie 15 minut. Jako dominantę przewidziano budynek mieszkalno-usługowy liczący 31 m wysokości.

Realizowany projekt autorstwa Richard Rogers36 włącza w swój zasięg wzniesiony w latach 70. 
budynek Pallazzo Comunale Aldo Rossiego. 

32 Klagenfurt jest stolicą Karyntii, liczącą 93 949 mieszkańców (dane z 2010 r.) i szóstym co do wielkości miastem 
w Austrii.

33 Park technologiczny założono w dniu 22.09.2002 r. przez miasto Klagenfurt i biuro rozwoju regionu Klagenfurt 
Rozwoju (udział 33,33%), pozostałe 66,67% poniósł rząd Republiki Austrii region Karyntii i Funduszu Promocji 
Gospodarczej Karyntii. Całkowity budżet parku wynosi 8 mln Euro, z czego tylko 2 mln pochodzi z Funduszy 
Strukturalnych (ERDF), a pozostałe z prywatnych sponsorów.

34 Villach jest znanym ośrodkiem wypoczynkowych i centrum sportów zimowych w Alpach Karynckich na południu 
Austrii. Liczy 59 089 stałych mieszkańców (dane z roku 2010).

35 Odbywa się tu np. festiwal Villacher Kirchtag oraz Carinthischer Sommer, którego główną areną jest klasztor 
benedyktynów w Ossiach. Jedną z głównych atrakcji jest coroczny Europejski Tydzień Rowerowy nad Jeziorem 
Faakersee.

36 Projekt powstał w pracowni Rogers Stirk Harbour + Partners w 2007 r.
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W centrum planuje się budowę zespołów mieszkaniowym o powierzchni ponad 7000 m2, około 
80 apartamentów, 2363 m2 przeznaczono na cele działalności gospodarczej, a powierzchnia kompleksów 
biurowych wyniesie 3962 m2 (ok. 30 placówek). Przewidywane usługi kultury zajmą 1862 m2, co zapew-
ni możliwości spotkania i wymiany kulturalnej pomiędzy mieszkańcami i turystami, animacji nowego 
placu i całej wsi. Nowa zabudowa ma tworzyć nowe atrakcyjne ramy dla ważnych wydarzeń kultural-
nych o wysokiej  randze artystycznej oraz rozrywkowej o międzynarodowym lub regionalnym znaczeniu. 
W części zabudowy przewidziano przestrzenie dla Politechniki Florenckiej oraz innych szkół wyższych. 
Nad peronami kolei dużych prędkości przewiduje się realizację zawieszonej kwadratowej hali wystawowej 
w kształcie piramidy projektu pracowni Norman Fostera & Pertners. Projekt jest ekologiczny, więc na czę-
ści dachów zostaną umieszczone panele termiczne i fotowoltaiczne. Pozostałą część dachów w znacznym 
stopniu przewiduje się zadarnić. Projekt jest finansowany od 2007 r. z funduszy europejskich37. Założenie 
połączone zostanie z Parkiem Ekologicznym tworząc zachodnią bramę do Florencji.

8. Wnioski

Na kilku wybranych przykładach starano się przedstawić zmieniający się obraz miast europejskich 
zarówno małych, jak i dużych. Dzisiaj bowiem coraz wyraźniej można zaobserwować, że sprawdzone na 
przykładzie wielkich miast działania w zakresie ich promocji, rozwoju konkurencyjnego są prawie natych-
miast przejmowane do realizacji przez mniejsze jednostki.

Zestawiając działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców dużych i średniej wielkości 
miast w Polsce, wyraźnie można zauważyć, że aktywności polskich samorządów w tym zakresie są bar-
dziej ograniczone. 

Podniesienie jakości przestrzeni publicznych wewnątrz miasta i jego terenów śródmiejskich w Pol-
sce nie polega na wprowadzaniu terenów zieleni urządzonej do śródmieścia38. Wśród ostatnich realizacji 
w tym zakresie łatwiej znaleźć raczej realizacje związane z budową obiektów usługowych, lecz nie zawsze 
o funkcji kultury, ale raczej handlu i usług mało specjalistycznych. Powszechnie realizowane w przestrzeni 
śródmiejskiej wielu miast polskich pojedyncze galerie handlowe rzadko są obiektami o wybitnych warto-
ściach architektonicznych, często natomiast ich realizacja związana jest z rewitalizacją, modernizacją lub 
adaptacją obiektów poprzemysłowych39. Udział funkcji kultury w tych obiektach jest znikomy.

Formy architektoniczne takich obiektów są rozmaite, od skromnych anonimowych, aż po wymyśle, 
kontrowersyjne przestrzenie40.

Wznoszenie obiektów znaków o wysokiej atrakcyjności i wyjątkowej jakości estetycznej kreowanych 
przez wybitnych współczesnych twórców sprowadziło się w Polsce do realizacji skromnego obiektu projektu 
Fostera w Warszawie. Podejmowane próby kolejnych realizacji zakończyły się niepowodzeniem41.

Poprawa otoczenia obszarów ścisłego zainwestowania miejskiego w warunkach polskich sprowa-
dza się najczęściej do ocieplania poszczególnych bloków mieszkalnych w istniejących wokół przestrzeni 
śródmiejskich osiedli mieszkaniowych lub zabudowa tych przestrzeni, czasami mocno zdegradowanych 
bądź stanowi tereny zieleni nieurządzonej na cele mieszkaniowe. 

37 Dofinansowanie kosztu realizacji głównych obiektów z funduszy europejskich wyniesie 38 milionów euro.
38 Jedynym przykładem kreacji terenów zieleni wśród polskich miast na południu kraju jest realizacja parku Jana Pawła 

II w sąsiedztwie katedry rzeszowskiej. Być może podobny park powstanie w sąsiedztwie Centrum Jana Pawła II 
w Krakowie.

39 Choćby wymienić łódzką Manufakturę, poznański Browar czy krakowską Galerię Kazimierz.
40 Np. Galeria Krakowska, Silesia City Center w Katowicach czy warszawskie Złote Tarasy.
41 Chociażby zlecenie centrum kultury w łodzi Frankowi Gehry czy przebudowa okolic dworca łódź Fabryczna 

zgodnie z projektem Roba Kriera. 
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Rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych położonych często w sąsiedztwie terenów śródmiejskich 
odbywa się bez szerszego kontekstu i dotyczy pojedynczych obiektów, jak np. wyżej wspomniane centra 
handlowe.  

Lokalizacja rożnych usług specjalistycznych, gwarantujących wysoką jakość przestrzeni, na ze-
wnątrz terenów silnie zurbanizowanych często dotyczy terenów przeznaczonych dla Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. Ma to miejsce w sąsiedztwie zarówno miast dużych, jak i średniej wielkości. Jednak ze 
względu na duże rozdrobnienie tych obszarów rzadko powoduje znaczące przekształcenia, a zagospodaro-
wywane przestrzenie nie gwarantują wysokich jakości i pozytywnych odczuć estetycznych42. 

Lokalizowane w takich rejonach parki technologiczne czy obszary nowoczesnych aktywności go-
spodarczych w zakresie architektury prezentują często poziom spotykany w innych krajach Europy, na-
tomiast nie zawsze podąża za tym stan zagospodarowania terenu i wyposażenie przestrzeni w niezbędne 
w takich wypadkach usługi i urządzenia.

Powodów takiej sytuacji można upatrywać zarówno w zacofaniu cywilizacyjnym naszego kraju, 
braku środków finansowych, ale także w istniejącym porządku prawnym w zakresie planowania przestrzen-
nego. Zlecanie wykonania projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla niewielkich obszarów 
i niepodejmowania dużych przedsięwzięć, wymagających wieloletniej realizacji i perfekcyjnej koordynacji 
jest powszechnym zjawiskiem wśród polskich samorządów.

42 Ostatnio w obszarach peryferyjnych Krakowa wśród podmiejskiej zabudowy Skotnik proponuje się budowę dwu 
wieżowców o funkcji administracyjnej, które bez powiązania z miastem nie dadzą możliwości kreacji większego 
założenia.

1. Introduction

In developing, attractive big contemporary cities, the following phenomena can be observed:
attention to the extension of diverse modern, also highly specialized services which result from a need 

to prepare a space for top-class experts and specialists employed in big international corporations or 
foreign companies invited by the municipal authorities,

desire for a high level of the attractiveness of a city and its image acceptable in the international scale,
readiness for the constant extension of traditional infrastructure, including the transport layout, the system 

of roads and motorways for connections with other cities and regions, especially modern centres in 
Europe and the world, as well as modern infrastructure facilitating intensive virtual communication,

participation in the European and worldwide system of cities and regions as well as associations of twin 
cities and presentations of urban achievements,

participation in European and world scientific and artistic life expressed in the organization of sports and 
trade events, scientific congresses, artistic festivals, happenings and exhibitions.

These phenomena impose the creation of new spaces adequate to the fulfillment of these activities. 
These spaces concern:
1) increase in the quality of public spaces inside a city and its central areas:

– introducing green areas in the city centre exemplified by various kinds of large spaces which have 
been implemented since the 1970s in many European cities,

– frame for the surroundings of strict urban investment areas and the inner city,
– implementation of service objects with the function of broadly understood culture or specialist 

services, signs with high attractiveness and special esthetical quality as well as the creation of spaces 
with a very high standard and unique compositional and esthetical values;
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2) revitalization of degraded spaces through the implementation of investments and the improvement of 
public spaces in vast city areas within complex projects;

3) location of various specialist services guaranteeing high quality spaces outside strongly urbanized 
areas.

Creating new layouts is necessary for the appearance of intended actions which require the suggestion 
of a new shape of spaces. So far, phenomena of this type have been observed in metropolises, very big 
cities, the capitals of countries and important regions. These days, more and more frequently, similar types 
of space appear in smaller centres inside big or medium-sized cities.

A presentation of several examples of European solutions of such tendencies and a brief juxtaposition 
with selected recent implementations in Poland will help to show the condition of the public space of these 
cities.

2. Increasing the quality of public spaces inside the city

Introducing green areas in the city centre in recent years concerns numerous European cities. Paris, 
where many well-known investments of this kind still fascinate people with their momentum and innovative 
solutions as well as artistic and esthetic values, seems to be the best example.

Most implementations began in the 1970s with the deglomeration of troublesome functions from the 
city. Since then, apart from the generally known parks of la Villette or Andre Citroen, Bercy, nine new park 
layouts have been implemented on the total area of about 120 ha1.

A much more considerable increase in the area of greenery is observed in public access Parisian 
gardens. In the last forty years, there has been an intense growth of their areas. Out of 141 layouts of this 
type, 110 came into existence in that period – nearly a half of them in the previous twenty years. Their area 
ranges from several hectares to several hundred square metres.

In today’s Europe, Madrid has extremely vast areas of parks and gardens as well as green spaces. 
The total area of arranged greenery is 3300 ha. Forty public parks are located within the administrative 
borders.

Similar operations are undertaken in Berlin where a number of park and recreational greenery has 
sprung up lately. The largest areas were regained after the liquidation of two airports – Tegel2 and Tempelhof3 
– situated in intensive development area. In a public discussion and a referendum on the future use of the 
closed Tempelhof Airport, most people postulated areas of recreational urban greenery. Various propositions 
of developing it were presented in an architectural competition. Six architectural teams competed at its last 
stage4. The results differed a lot: from the elevation of a 100-metre-high mountain on the model of Loreley 
Rock on the Rhine5, through various kinds of arranged greenery, more or less geometrized, with diverse 
participation of service and residential buildings, up to large sports layouts.

1 Out of the sixteen existing open-access parks on the total area of 203 ha in the centre of Paris, nine were implemented 
after 1970. The biggest of them is 55 ha (parc de la Villette), the smallest – c. 1.5 ha (parc de Passy created in 2004). 
The area of most of them is around 10 ha.

2 The Tegel Airport, implemented after World War II, is located 9 km north of the city centre. Its closure is planned for 
the year 2011.

3 The Tempelhof Airport, implemented in 1923, 4 km south of the city centre, was closed in 2008.
4 Topotek 1, Berlin.
5 The mountain concept was suggested by the German architect Jakob Tigges who considered it as an artistic provocation. 

In the après-competition discussion, he opted to maintain the existing state.
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The ultimate decision plans for the creation of a city park on the area of 250 ha in seven years’ time6. 
It will be bigger than the existing Tiergarten in the city centre.

3. The improvement of the surroundings of strict urban investment areas/the city centre

Projects of improving the quality of the central space concern diverse activities. The best-known 
example is the redevelopment of the central areas in Paris, neighbouring on the internal ring road Periferique 
which have been implemented for more than twenty years.

Ten teams were invited to the competition for the Paris 2030 competition organized in 20087. They 
were asked to present their visions of the city which is expected to be the metropolis of tomorrow in accordance 
with the requirements of sustainable development, open to local traditions and their interpretations, shaped 
by climatic, cultural, moral, technical, esthetic, spatial, economic and sociological factors and contexts.

It is the largest project in the city conceived with momentum exceeding the 19th century redevelopment 
of Paris designed by baron Haussmann.

In all the presented designs, three themes were shared: sustainable development, efficient and 
economical transport as well as connections between the centre of the city and its suburbs. As a consequence, 
it means the necessity of developing the spaces between the direct centre (within Periferique) and the areas 
of the so-called new cities. The suggested solutions fully respect the requirements of preserving large 
spaces of arranged greenery in this area and establish clear signs – attractively shaped high-risers which 
will serve the inhabitants as landmarks marking off functionally important spaces. The following designs 
attracted attention at the après-competition exhibition organized at Palais Chaillot8:

The design by Rolando Castro who proposes large areas of arranged greenery in the suburban 
Corneuve inhabited by immigrants where riots took place in the autumn of 2005. In the author’s intention, 
it would be an equivalent of New York’s Central Park encouraging the city dwellers and visitors to stroll 
around.

In his proposal, Portzamparc shows large arteries which would act as “green boulevards”, whereas 
transport with the suburban towns would be secured by high speed trains connecting proper Paris lying 
inside the Periferique ring road. For years, this line has been perceived as the inner city border.

According to MVRDV, the proposed solutions for Greater Paris could be summed up like this: 
“more ambition, more density, more effectiveness, more ecology and more compactness”.

Rogers suggests the transformation of 400 km2 of roofs into green spaces with the creation of “green 
boulevards” which may continue several green layouts implemented in the previous years, such as Atlantic 
Park, La Promenade Plantee or those at the Austerlitz Railway Station created in the course of its rebuilding.

In Poland, we have not noted any complex designs concerning the redevelopment of big cities 
towards the creation of large layouts of park greenery implemented as a result of an urban and architectural 
competition in the last twenty years. Small green spaces usually accompany commercial objects in such 

6 This park comprises a part of the airport grounds. Its total area is 368 ha. The cost of transforming the airport into the 
park will amount to € 60 m. Its implementation is planned for the years 2010–2017. A world gardening exposition is 
planned here for the year 2017.

7 The invited teams: Sir Richard Rogers, Rogers Stirk Harbour & Partners/London School of Economics/Arup team; 
Yves Lion, Groupe Descartes team; Djamel Klouche, AUC team; Christian de Portzamparc, Atelier Christian de 
Portzamparc team; Antoine Grumbach, Agence Grumbach and associates team; Jean Nouvel, representative of the 
Ateliers Jean Nouvel; Michel Cantal-Dupart/Jean-Marie Duthilleul team; Bernardo Secchi and Poal Vigano, Studio 
09 team; Finn Geipel, LIN team; Roland Castro, Ateliers Castro/Denissof/Casi team; Winy Maas, MVRDV team, 
[in:] materials for the exhibition at Palais Chaillot April 30 – November 22, 2009.

8 April 30 – November 22, 2009
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cases9. One of the latest implementations of park areas in a big city is John Paul II Park in Rzeszów located 
in the vicinity of the cathedral.

4. The implementation of service objects with the broadly understood function of culture 
and/or specialist services

A spatially and compositionally unusual layout is the Centre of Galician Culture in Santiago de 
Compostela – a town with less than 100,000 people. This design was selected at a competition10. In the 
jury’s opinion, Eisenman Architects’ design “combines an exceptional idea and an artistic form being 
harmoniously adjusted to the surroundings”.

This layout, originating from the concept of deconstruction, exemplifies a topological space directly 
referring to the hill relief. Thus, all the buildings are almost invisibly composed into the undulate plateau.

The Centre of Galician Culture is a gigantic complex of buildings on the area of 142 000 m2, 
including libraries, archives, museums and auditoriums. The complex is supposed to protect and popularize 
this heritage. It is expected to become a place of culture, science and entertainment.

The buildings are paired up: the Museum of Galician History and the New Technologies building are 
rising on the western slope; the Library and the National Archives will be inside; the Musical Theatre and 
the Central Service Building will be constructed on the gentle eastern slope. The complex is complemented 
with the Hejduk towers. Today, the implemented first stage of construction related to the Archives and the 
Library makes an interesting element of the space of the city which evokes a seashell – the attribute of 
pilgrims heading towards St James sanctuary.

An interesting example of fulfilling specialist services in an attractive and – as it turns out – more 
favourable environment is the oncology ward at the University Hospital in Graz. In 1991–1994, its sterile 
rooms for the patients were transformed into a “happy place” according to Friedensreich Hundertwasser’s 
design11.

Perhaps this innovation gave an impulse to commence works related to the complex extension and 
modernization of the hospital in Graz in the 1990s12. The layout of the ZMF Research Centre of Physical 
Medicine, implemented in 2003, was supposed to concentrate an outstanding personnel of physicians 
working with the help of the newest generation of devices under circumstances guaranteeing the highest 
standards, both in the care of patients and in the field of educating the medical staff. The hospital itself has 
become a very comfortable object with the conditions of a good hotel. It is located in historical, perfectly 
renovated stylish buildings from the period of late Viennese Art Nouveau and art deco.

The Centre itself on the total area of more than 6000 m2 has an additional educational complex 
with a library and an audiovisual facility apart from its highly specialist laboratories and conventional 
commercial laboratories on the area of c. 4000 m2. The new layout was implemented in the convention 
of the latest tendencies in architecture with large glassing which gives the possibility of “a contemporary 

9 See: recent years’ results of competitions for developing areas in the centre of Katowice.
10 Reputable studios from Spain and other countries were invited to the competition organized in 1999. Eleven 

designs were sent in. They were signed by such famous creators as: Ricardo Bofill, Rem Koolhaas, Steve Hall, 
Daniel Libeskind, Jean Nouvel and Dominique Parrault. Eisenman Architects’ winning design was selected for 
implementation.

11 This artist financially supported the rebuilding of the interiors. Two years later, a survey was carried out among the 
patients in order to gather information on their psychical condition in the new environment. It proved that they felt 
better in colourful asymmetrical interiors and their condition was improving. After: Pierre Restany, The Power of Art, 
Hundertwasser. The Painter-King with the Five Skins, Taschen 2001, Gerhard Haderer Vienna, p. 21.

12 The implemented design by Ernst M. Kopper, Helmut Croce and Ingo Klug.
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dialogue between the generations of architecture”13. The lightness of the facades of the object, excellently 
adjusted to the topography of the area, makes its additional value. Creating the centre of medical research 
in the city and educating its highly specialized personnel makes a significant element in the development of 
the service function. Its presence clearly increases the prestige of the city, while the modern body and the 
entire emotional architectural layout, excellently composed with the historical layout, enlivens the area and 
puts it in order. The development of the specialist medical Centre caused the effect of multiplying various 
activities in this field, e.g. the creation of the centre of alternative medicine in Graz.

From the viewpoint of the new image of the city, Messecongres Halle, situated in the centre of the 
19th century layout of Graz, plays an important role. Today, this object fulfills numerous functions besides 
organizing exhibitions. On account of its location in the direct city centre, it makes a significant element of 
the cultural life of Graz14, especially its numerous musical events.

5. Raising objects – signs with high functional attractiveness and unique esthetical quality 
and the creation of spaces with a very high standard and exceptional compositional and 
esthetical values

Activities of this kind have always been present in the centres of European cities. Raising unique 
edifices of high artistic rank in the city centre in historical periods were related to the implementation of 
sacral layouts. Relics of those edifices, preserved up to this day, prove that the city’s economic capacity did 
not always suffice to complete a commenced work15.

Contemporarily, significant signs in the space of a city are often public and administrative buildings. 
The chase after increasingly original, modern and tall buildings turns many city centres, especially outside 
Europe, into a chaotic conglomerate of high-risers.

Tall edifices, perfectly recognizable in silhouettes and panoramas, become urban symbols. Let us 
mention the most popular Eiffel Tower or the ambiguously evaluated Tours Montparnasse and London’s 
examples of the new City Hall situated on the southern bank of the Thames or Canary Wharf high-risers 
on the Isle of Dogs.

In the wake of ecological construction, the unusually colourful quasi–Art Nouveau refuse incineration 
unit in Spittelau, Vienna, designed by F. Hundertwasser, was implemented in the 1990s. Rehabilitated by 
its attractive form, this object, whose chimney is a tower topped with a golden sphere, soon became one of 
the symbols – signs of the city16.

From among the latest implementations in big European cities, the contemporary symbol of Florence 
is Palazzo di Giustizia17 raised in the revitalized district of Novoli in the northeastern part of the city. Palazzo 

13 B. Widera, Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug 2003, Wiadomości 
Konserwatorskie, 25/2009.

14 The tradition of Graz trade fair is at least 100 years old. The hall, constructed in the 1990s, became an important 
element of urban life when its function was modified as a result of the crisis at the end of the first decade of the 
21st century. Congress, cultural and sports activities were introduced. Many events included references to the tradition 
of folk gatherings.

15 A good example is the construction of the cathedral in Siena whose gable is the frontage of the church square today, 
or the unfinished cathedral in Beauvais.

16 Vienna’s refuse incineration unit, belonging to the heat-generating plant Fernwärme Wien GmbH, implemented in 
1988–1992 according to Friedensreich Hundertwasser.

17 The design of Palazzo de Giustizia comes from the 1970/1980s. It was created by the Florentine architect Leonardo 
Ricci. Its implementation took eleven years (1997–2008). It is the biggest and tallest building in Florence (area 
800 000 m2, 250 m long, 146 m wide and 72 m tall).
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is the first and so far the only tall building standing out above the equalled limiting outline of contemporary 
buildings. In the city panorama, it competes against the towers of historical churches, palaces and the City 
Hall. It is perfectly visible from the characteristic overlooks of Belvedere in Bobola gardens, the terrace 
outside San Miniato al Monte, the view terrace next to David monument or the nearby Fiesole.

Tendencies to create contemporary sign edifices in big and medium-sized cities are also observed.
They can be exemplified by Graz with the organic form of Kunstmuseum18 situated in the historical 

city centre which entered the UNESCO World Heritage List in 1999.
Similarly, the large, attractive and formally original layout of the Congress Centre related to Holiday 

Inn Hotel19 has been implemented recently in the town of Villach20 on the River Drau in the vicinity of the 
historical layout.

This layout in dominating redness, situated opposite the Old Town and connected with it by means 
of a footbridge, is perfectly recognizable from many places. Artistic and cultural functions realized in the 
centre increase the prestige of the entire town and make another specialist service.

6. The revitalization of degraded spaces through the realization of investments and the 
improvement of public spaces in extensive urban areas within complex projects

The project of rebuilding and revitalizing Florence’s district of Novoli21 is favourably distinguished 
against the background of recently implemented designs. It was selected at an international workshop. 
The RRP team22 was one of numerous groups of architects proposing the creation of a new district in 
a 32-hectare park on the dynamically developing outskirts of Florence.

The project and strategy of development prepared in the mid-1990s concerned various operations 
across this district, such as the creation of new spaces for the technological terminal and Florence University, 
the construction of new single dormitories, service objects, park layouts as well as sports and recreational 
greenery, but the elementary intention was related to the revitalization of the grounds of the former Fiat 
factory.

Apart from the revitalization of the former Fiat factory, the plan of the spatial development of the 
city of 1997 also included the revitalization of green areas in the 16th century Parco delle Cascine23, the 
development of new university grounds in the neighbourhood of Novoli Street and in a new location northeast 

18 The Museum of Art in Graz was built in 2003 on the occasion of fulfilling the function of the European Capital of 
Culture according to Peter Cook and Colin Fournier’s design in a form which differs from the conventional ideas of 
a building. Almost at once, it became the city’s landmark. Graz has more than 250 000 inhabitants which – according 
to the European classification – places it in the ranks of medium-sized cities. Grazer Kunsthaus.

19 The main hall of the Congress Centre has 2000 seats. Besides international congresses and meetings, concerts of the 
Viennese Philharmonic Orchestra as well as pop stars, e.g. Tina Turner, are organized here.

20 In 2010, Villach had 59 089 inhabitants which places it in the group of small towns according to the European 
classification. Apart from its tourist and sports function, realized owing to the famous ski jump, and other services 
located in its vicinity in the southeastern part of the town, there is the thermal watering place of Bad-Villach and the 
neighbouring health resort of Bad Bleitag.

21 The district of Novoli is located in the northwestern part of Florence which was intensively developed as a result of 
the building boom in the 1950s and 1960s. Inside this district, there are the last rural areas attached to the metropolis 
in 1928. The history of revitalizing Fiat-Fondiaria Novoli began in the mid-1980s.

22 The team Richard Rogers Partnership: Laurie Abbott, Mike Davies, Marco Goldschmied, Amanda Levete, Richard 
Rogers and the landscape architect Lawrence Halprin won the international workshop for a plan of developing the 
district of Novoli in Florence.

23 Parco delle Cascine, also known as Le Cascine, is the largest public park in Florence (160 hectares; 3,5 km long), 
located on the right bank of the Arno from the historical city centre up to the Mugnome stream estuary.
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of the Perentola Airport as well as the creation of three new parks in the district of Novoli or its vicinity. The 
first of them will be a park in the residential district of Cintoia on the southern bank of the River Arno, an 
amusement park designed in a 27-hectare area in the southwestern part of the city; the second – San Donato 
Novoli park in the central part of Florence in the zone of the most important renovation projects on the area 
of 12 hectares; the third – an 80-hectare park in Castello in the vicinity of the Perentola Airport.

The grounds of the former Fiat factory are limited from each side by the busy main streets and 
a canal flowing into the Arno in the distance of c. 1 km. The objective of this project was to liven these 
relatively neglected spaces up and to introduce the necessary number of modern services, such as: courts of 
law, offices, a bank, a hotel and trade as well as some objects with diverse cultural programmes, facilities 
for spending free time and housing.

The Master plan for Florence provided for an 18-hectare public park in this place. The programme 
included 45 500 m2 of services as well as 26 000 m2 of car parks and arranged greenery. On the basis of this 
strategy, Leo Krier was commissioned to prepare a plan of revitalizing the area which did not fully take the 
earlier solutions into consideration. Only the Palace of Justice, designed by Leonardo Ricci, was preserved 
– its area was almost doubled.

The implemented layout divided the area into three parts. A park was designed in its middle part, 
whereas both external plots were meant for development. The university terminal area was planned in the 
south.

The complex of the scientific terminal of Florence University, Holiday Inn Hotel and some residential 
buildings were implemented opposite the entrance gate to the newly created public space. In 2005, on 
Casabella’s initiative, such well-known female “archistars” as Zaha Hadid, Odile Decq or Carme Pinos 
were commissioned to prepare designs of three residential buildings. These objects attract all those who 
visit the new layout.

The 16th century San Donato Church stands on the other side of the street. The attractive square 
around it was developed within the revitalization which gave a clear connection with the southern part of 
the district.

The ground of San Donato Novoli Park24 makes a green centre for the employees of Palazzo di 
Giustizia, the scientific university terminal but first of all for the inhabitants of new and old areas in this 
district.

In several years’ time, when the areas adjoining the park are restructured, the areas of San Donato 
Park and Cascine Park will be connected by a green belt for cyclists and pedestrians25.

In the midst of numerous implementations in port cities, an interesting example is the project of 
revitalizing the old coal port in Saarbrücken26 initiated almost thirty years ago. It was situated on the River 
Sara. The port was destroyed during World War II. In the 1940s and 1950s, its parts functioned. In the 
1980s, a large part of the closed port was meant for a provisional car park.

The design planned to transform the former port into a city park connecting the central part with the 
eastern part of the city.

This destroyed and forgotten coal port became the centre of the ecological revival of the city and, 
being a successful experiment, was acknowledged as the beginning of actions in a broader range.

The successful combination and use of the historical heritage of the city, the values of the natural 
environment, especially the river and social involvement deserve special attention27. After several years of 

24 The planting of park greenery was designed by the landscape architect Aimaro Island. The principal designer of 
green layouts was Lawrence Halprin.

25 From Mayor Leonardo Domenici’s speech at the opening of San Donato Park in November 2009.
26 The author of the design of revitalizing Hafeninsel was Peter Lanz.
27 The city’s community, especially the students, took active part in putting the island in order.
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labour, the park opened officially in 198928 although it is still being formed. The area of nine hectares is 
situated by one of the most important transport arteries in the city. However, its inconvenience for the users 
of the park is slight. Besides some typical recreational meadows or pedestrian paths, there are lots of other 
attractions, e.g. a marina for yachts and kayaks, an ice rink and a skate park. The entire park is very popular 
with the city dwellers, especially young people and artists.

A much broader programme of actions was taken up in the case of revitalizing Bremen29 on the 
basis of the Programme of Economic Operations accepted in 1984. Its main assumption was to show the 
necessity of transforming this port and industrial city into a modern centre of science.

The programme assumed giving the city scientific character through actions in the field of advanced 
technologies and strengthening its economic development. In 1989, the so-called principles of joint 
cohabitation and a concept of improving life in large estates were passed for five areas of Bremen30.

At the beginning of the 1990s, the revitalization of the centre, whose part entered the UNESCO 
Cultural Heritage List, commenced.

The Programme of Economic Operations, subsidized with the land and the European Union budget, 
gave exceptional possibilities of investing.

The Concept of the City Development accepted by the Senate of Bremen in 1999 defined the principal 
objectives of development which consisted in strengthening the city’s potential, stabilizing workplaces and 
increasing the quality of living in the city.

The effects of these changes were very positively assessed by the city dwellers who appreciate 
efficient city transport, the arrangement of green areas, sports objects, the offer of medical services as well 
as the low level of environmental pollution. The low level of school education, rather unattractive cultural 
life, an insufficient number of workplaces, the high percentage of migrants and the bad financial situation 
in the city all arouse anxiety. Some of these problems are characteristic of most big cities.

7. The location of various specialist services guaranteeing the high quality of spaces outside 
strongly urbanized areas

Numerous contemporary European cities rightly ascribe favourable conditions of economic 
development to activities related to advanced technologies. The creation of technological, science, trade 
or business parks is the straightest way in this direction. Therefore the managements of many cities and 
regions are strongly involved in gaining financial means for the construction of the parks themselves and 
the arrangement of the spaces around them through various investments conducive to the location of such 
objects, e.g. transport infrastructure, specialist services, the development of large green and sports areas.

At the end of the twentieth century, the metropolitan area of big cities seemed to be one of the most 
favourable locations for technological parks. At that time, there were science or technological parks related 
to local universities in the vicinity of all the German cities with more than 100 000 inhabitants31. These 
days, they appear in both big cities and small towns or their vicinity. Technological parks related to the 
universities are active in most of the described cities regardless of their size.

28 The park was formally opened on February 6, 1989 by the then Mayor of Saarbrücken Hans Koebnick in company 
of the Prime Minister Oskar Lafontaine and Johannes Rau.

29 Based on: A. Jurek-Zbrojska, M. Modelewska Rewitalizacja Bremy, [in:] M. Bryx, A. Jadach-Sepioło (ed.), 
Rewitalizacja miast w Niemczech, IRM, Krakow 2009.

30 It included five areas: Osterholz-Tenever, Marßel, Lüssum, Kattenturm and Kirchhuchting.
31 E. Węcławowicz-Bilska, M. Wdowiarz-Bilska, W. Wójcikowski Technopolie – zagadnienia przestrzenne, UiA 

Commission.
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Actions for the sake of strengthening economic development by investing in science are interesting. 
They include the development of universities and technological parks in Carinthia – the weakest region of 
Austria in the economic respect.

These parks come into being in big and medium-sized cities.
The creation of the university in Klagenfurt32 in 1970, its reorganizations and transformations in 

1975 and 1993 related it to international scientific centres as part of Alpen-Adria Klagenfurt Universität. 
The construction of the new science Lakeside Park based on cooperation with the university, commenced in 
200233, is another step in this direction. Lakeside Park is located in the southern part of Klagenfurt several 
hundred metres from Lake Wörthersee in the direct neighbourhood of Alpen-Adria University. The Congress 
Centre is situated near the park and the university on the other side of the access road. In the distance of c. 
1,5 km, a large sports complex was implemented. It will be composed of ten three-storey light buildings with 
simple architecture and wooden “sunblind” facades which will secure the area of 28 000 m2 to let.

The achievements of the park are as follows:
– acknowledgment of the project of Lakeside Science & Technology Park in Austria as well as on the 

international arena,
– international awareness of the high quality of a workplace in Carinthia,
– education of highly qualified graduates,
– creation of new workplaces in the high quality ICT sector,
– significance of Lakeside Park as the basis for the economic development of the city and region of 

Carinthia.
In recent years, similar operations have been taken in Villach34, the second biggest city in Carinthia, 

famous for its skiing and hockey competitions. The city, located in the vicinity of two beautiful, crystal 
clear and warm lakes, acts as the cultural and tourist centre of this region35. Thermal watering places, e.g. 
Warmbad-Villach and Bad Bleiberg, are close to the city.

In previous years, apart from the renovation and constant modernization of the historical central space, 
the large Congress Centre and Holiday Inn Hotel were constructed in the city centre by the River Drava. 
A small technological park was implemented in the northeastern part of the city. These actions considerably 
increased the attractiveness of the city and the region in the economic activation and promotion of Villach.

An unusually interesting layout is rising in Scandicci, a medium-sized town located 10 km west of 
the capital of Tuscany in the area of the agglomeration of Florence, which is expected to become the main 
centre of regional significance and the main transport junction in the connection between Florence, the 
town of Pistoia and the region of Chianti. A high speed train station, connected with the centre of Florence 
by a fast tram, will be implemented here. Additionally, the nearby motorway guarantees connections with 
the road system. The final version of this layout is a compromise between the team’s original design, the 
commune’s financial possibilities and the inhabitants’ needs.

The fast city tram connects the central pedestrian square with Santa Maria Novella, i.e. the centre 
of Florence reachable in fifteen minutes. A 31-metre-tall residential and service building is planned as the 
dominant.

32 Klagenfurt is the capital of Carinthia with 93 949 inhabitants (2010) and the sixth biggest city in Austria.
33 This technological park was founded on September 9, 2002 by the City of Klagenfurt and the office of the development 

of the region of Klugenfurt. The costs of its development (33,33%) and the remaining 66,67% were covered by the 
government of the Republic of Austria, the region 8 m of which only 2 m come from the Structural Funds (ERDF), 
whereas the rest – from private sponsors.

34 Villach is a well-known centre of recreation and winter sports in the Carinthian Alps in the south of Austria. It has 
59 089 permanent residents (2010).

35 It is the venue of Villacher Kirchtag Festival and Carinthischer Sommer whose main attraction is the Benedictine 
Monastery in Ossiach. Another big event is the annual European Cycling Week on Lake Faakersee.
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Richard Rogers’ design36 under implementation includes Aldo Rossi’s Pallazzo Comunale, raised in 
the 1970s, within its range.

The Centre will receive residential complexes on the area of more than 7000 m2, about eighty 
apartments, 2363 m2 of businesses and 3962 m2 of office complexes (30 establishments). The planned 
cultural services will occupy 1862 m2 which will secure possibilities of encounters and cultural exchange 
between the residents and tourists in the animation of the new square and the entire space. The new buildings 
are expected to create attractive frames for important events of high artistic or entertainment rank and 
international or regional importance. Spaces for Florence University of Technology and other universities 
are designed in some of the buildings. The implementation of a hung pyramid-shaped exhibition hall, 
designed by Norman Foster & Partners, is planned above the high speed train platforms. It is an ecological 
project so thermal and photovoltaic panels will be placed on some of the roofs. The remaining roofs will be 
turfed to a large extent. This project has been financed with the European funds since 200737. Its layout will 
be connected with the Ecological Park to create the western gate to Florence.

8. Conclusions

The presented examples were chosen in order to show the changing image of European big cities 
and small towns.

These days, we can clearly see that actions in the range of promotion and competitive development, 
proven by the example of big cities, are almost immediately adopted by smaller units.

Comparing activities for the sake of improving the quality of the lives of the inhabitants of big and 
medium-sized cities in Poland, we can notice that the self-governmental operations in this field are very 
limited.

In Poland, increasing the quality of public spaces inside a city and its central areas does not mean introducing 
areas of arranged greenery in the centre38. Recent implementations in this field include many successes related 
to the construction of objects with the function of commerce and non-specialist services rather than culture. 
Various kinds of commonly implemented single shopping centres, even in Polish inner cities, are rarely objects 
with superb architectural values. Their implementation is often related to the revitalization, modernization or 
adaptation of postindustrial objects39. The participation of the cultural functions in these objects is meagre.

The architectonic forms of such objects are diverse – from plain and anonymous to sophisticated, 
controversial spaces40.

Raising sign objects with high attractiveness and unique esthetic quality, created by outstanding 
contemporary designers, in Poland was equalled to the implementation of a plain object designed by Foster 
in Warsaw. Further attempts were unsuccessful41.

Improving the surroundings of strict urban investment areas under the Polish circumstances is usually 
reduced to insulating individual blocks of flats in housing estates around the central areas, developing these, 
often degraded spaces or transforming areas of unarranged greenery for residential purposes.

36 The design was prepared in the studio of Rogers Stirk Harbour + Partners in 2007.
37 The subsidy of the cost of implementing the main objects with the European funds will be € 38 m.
38 The creation of green areas in the south of Poland may be exemplified by the implementation of John Paul II Park in 

the vicinity of the cathedral in Rzeszów. Perhaps a similar park will come into existence near the John Paul II Centre 
in Krakow.

39 Let us mention Manufaktura in łódź, Browar in Poznań or Galeria Kazimierz in Krakow.
40 E.g. Galeria Krakowska, Silesia City Center in Katowice or Złote Tarasy n Warsaw.
41 For instance, commissioning Frank Gehry to design a centre of culture in łódź or rebuilding the vicinity of the łódź 

Fabryczna Railway Station according to Rob Krier’s design.
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The revitalization of degraded spaces, frequently located in the vicinity of city centres, is performed 
without a broader context and concerns individual objects, such as the abovementioned trade centres.

The location of various specialist services, guaranteeing the high quality of spaces, outside strongly 
urbanized areas often concerns areas meant for Special Economic Zones. It takes place in the vicinity of 
big and medium-sized cities. On account of the considerable dispersion of these areas, however, it rarely 
causes important transformations, whereas the spaces under development do not secure any high qualities 
or positive esthetic sensations42.

Technological parks or modern economic activities in the field of architecture, located in such areas, 
often present a level frequently occurring in other European countries. However, it does not always go hand 
in hand with the state of land development and the presence of services and facilities which are necessary 
in such spaces.

We can ascribe the causes of such a situation to the civilization backwardness of our country and 
the lack of financial means as well as the existing legal order in the field of spatial planning. Contracting to 
prepare plans and designs of spatial development for small areas without taking any large-scale enterprises 
requiring years of implementation and perfect coordination is a commonplace phenomenon in the Polish 
self-governments.
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Il. 2. Richards Rogers projekt zielonych tras, 
Grand  Paris 2030  za: katalog wystawy Palais 
ChaillotParis 2030

Ill. 2. Richards Rogers design green slopes, the 
contest Grand Paris2030

Il. 1. Prowokacja artystyczna architekta Jakoba Tiggsa Wyróżniony 
w konkursie na zagospodarowanie lotniska Tempelhof, za: www.
bryła.gazetadom.p12.03.2009

Ill. 1. Artistic’s  provocation an architect Jakob Tiggs. Project awarded 
in the competition for the development of Tempelhof Airport                                     

Il. 3. Roland Castro – projekt park w dzielnicy Corneuve konkurs Grand Paris 2030  
za: katalog wystawy Palais ChaillotParis 2030

Ill. 3. Roland Castro projekct of the park inCorneuve   district. Competition Grand 
Paris 2030 
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Il. 4. Realizacja projektu  centrum kultury w Santiago de Compostela, Galicja 
autor:Eisenman Architects, za  www. arcspace.com

Ill. 4. Implementation of the project City of Culture Santiago de Compostela, Galicja 
by Eisenman Architects 

Il. 5. Graz  Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej , Autorzy :  Kooper, Croce&Klug 
2003, fot autor 2010

Ill. 5. Extension of the University Clinic Graz, Authors: Kooper, Croce&Klug, 2003, 
Photo by author 2010 
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Il. 6. Plan zagospodarowania terenu dawnej fabryki Fiata w dzielnicy Novoli - Florencja. Autor Leon 
krier [3]

Ill. 6. Master plan of  Novoli quarter in Florence. Author – Leon Krier [3]

Il. 7. Park San Donato Florencja- Novoli, w tle Palazzo di Giustizia. Autor  Leonardo 
Ricci około 1980 r. Fot autor 2010

Ill. 7. Parc San Donato Firenze -Novoli, in background Place of Justice. Author 
Leonardo Ricci about 1980. Fot. autor 2010
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Il. 8. Plan zagospodarowania centrum miasta Scandicci  autor: Rogers Stirk Harbour + Partners  2007 [11]

Ill. 8. Master plan centre of Scandicci author: Rogers Stirk Harbour + Partners  2007

Il. 9. Projekt stacji dla kolei dużych prędkości w Scandicci  autor 
Norman Foster [11]

Ill. 9. Design of Railway station in Scandicci author; Norman Foster




