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

W niniejszym artykule przedstawiono, zgodnie z tezami Konferencji, wybrane cztery fundamentalne aspekty 
kreowania przestrzeni publicznej w miejskim środowisku zamieszkania. Zaprezentowane przykłady są wybit-
nie atrakcyjne, ale równocześnie są modelowymi wzorcami inspirującymi do dalszych przemyśleń i działań.  
1. Geneza tworzenia archetypicznego placu, jako podstawowej przestrzeni publicznej w osadnictwie pierwot-
nym; 2. Gentryfikacja centralnego placu w zdekapitalizowanym małym mieście o potencjale turystycznym,  
w kraju postkomunistycznym; 3. Wysokie wartości identyfikacji społecznościowej, dzięki silnej tożsamości 
unikalnego placu  historycznego – świadka przeszłości; 4. Przekształcanie dużego miasta monocentrycznego 
w metropolię policentryczną, konsekwencją jest potrzeba tworzenia nowych centrów, a w nich placów o war-
tościach ponadczasowych. 
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A b s t r a c t  

The paper deals, according to the thesis given, with the four chosen fundamental aspects concerning 
creation of public space, within an urban housing environment. Samples presented are attractive thus 
represent universal models, which inspire towards next ideas and solutions. 1. A genesis of creation of  
a square, as a basic public space in the primary housing environment. 2. Gentrification of a central square in 
deteriorated country town of tourist potential,  in post communist country. 3. The high values of social 
identification thanks to the strong character of a unique historical square, which is a witness of the past. 4. 
Conversion of a mono-centric city, into a poly-centric metropolis, a consequence of it is creation of new 
central squares representing overtime values. 
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1. Wstęp 

Wyróżnione miejsca życia społecznego, spotkań, zgromadzeń i ceremonii są prawdopodobnie tak 
dawne jak zespoły osadnicze. Były bowiem i są nadal ich integralnymi ośrodkami niezbędnymi dla prawi-
dłowego funkcjonowania wspólnoty. W toku historii kultury place śródmiejskie osiągnęły maksymalne wy-
żyny w kategoriach roli społecznej i piękna przestrzennego. Zostały drastycznie zaniechane w dobie projek-
towania urbanistyki według doktryn dwudziestowiecznego modernizmu. Za to aktualnie, w kulturze pono-
woczesnej, ponownie i w nowym wydaniu rozwija się pozytywne znaczenie przestrzeni publicznych, a w tym 
placów śródmiejskich.   

2. Kultowy wzorzec o charakterze pierwotnym 

Z tej dziedziny zachowały się fascynujące, modelowe przykłady o charakterze kojarzącym się  
z wspólnotą pierwotną i prahistorią1, ale zrealizowane pod koniec wieku  XIX i w początkach wieku XX.  
Są to sede, w języku portugalskim w Brazylii, centralne place w siedliskowych koloniach, wykarczowanych 
w dżungli przez osadników europejskich, z dużym udziałem Polaków2. Zbadana i udokumentowana histo-
ria powstawania tych placów skupia jak w soczewce i uwiarygodnia w realnym i praktycznym wymiarze teo-
retyczne opowieści o legendarnej lokacji ludzkich osad.     

Desygnowana grupa imigrantów otrzymywała urzędowy przydział obszaru w dżungli, po czym wraz  
z geodetami wyposażonymi w mapy udawała się na miejsce. Tam po wytyczeniu obrysu należnego terenu 
koloniści pozostawali sami. Zazwyczaj ich duchowymi i zarządzającymi przywódcami byli w przypadku 
Polaków księża oraz kompetentni świeccy członkowie społeczności, którzy wcześniej nabyli fachową wie-
dzę lub piastowali lokalne urzędy na ziemiach polskich. Szczególnie cenni byli też wykwalifikowani robot-
nicy budowlani, którzy często tworzyli ekipy wędrujące między koloniami i wspomagający ich mieszkańców 
w pracach inwestycyjnych. 

Polski model kolonizacji, który doskonale sprawdził się potem w eksploatacji miejscowości – na 
przykładzie mnóstwa wsi oraz wyrosłych z nich wielu miast (np. Araukaria) – polegał na rozpoczęciu kon-
struowania i budowy struktury przestrzennej właśnie od głównego placu. Wyszukiwano w tym celu przede 
wszystkim miejsc możliwie centralnych i płaskich, dobrze zrelacjonowanych z pozostałym obszarem kolo-
nii, dla której mogłyby stanowić sprawne ośrodki wspólnotowe. Wzorcowym formatem był kwadrat 
100/100 metrów lub nieco większy, zapamiętany z miast polskich (Małopolska, Podlasie, Wielkopolska, 
Śląsk). W miarę możliwości był on ułożony równolegle do układu stron świata; przykłady w tym aspekcie 
także czerpano ze znanych  osadnikom miast. Przez pierwsze miesiące stanowił on jedyny fragment wy-
karczowanej, odsłoniętej nawierzchni ziemi, otoczony zwartymi obrzeżami dżungli (il. 1). Pośrodku najbar-
dziej reprezentacyjnej, oświetlonej pierzei południowej osadnicy stawiali kilkumetrowy krzyż i modlili się 
przy im o dobrą przyszłość. Początkowo koloniści budowali na obrzeżach placu swoje tymczasowe szałasy  
i kontynuowali karczowanie puszczy oraz budowę dróg i domów. 

Dla odbywania ważnych świeckich czynności, np. sądów lokalnych, obwieszczeń, debat i świętowa-
nia – pośrodku sede budowano prosty obiekt niekubaturowy, najczęściej dach na słupach, który w przy-
szłości mógł przekształcić się w ratusz. Kultowy krzyż wotywny patronujący kolonii tradycyjnie przy 
słonecznej stronie placu, zazwyczaj przeistaczał się w kościół – dominantę wsi, miasteczek i miast. Nie 
zawsze był orientowany, za to zwracał się oświetloną fasadą do wspólnotowego wnętrza placowego. Jest  
w tym wspaniała i ponadczasowa synteza pozytywnego oddziaływania duchowego i estetycznego. 

3. Zapotrzebowanie na plac w małym mieście  

Tradycyjne europejskie ośrodki osadnicze: lokacyjne miasta, choćby najmniejsze, a także dobrze 
zbudowane wsie, z zasady były wyposażone w place publiczne i wiejskie nawsia. Znamienity badacz  
i znawca struktur urbanistycznych Kazimierz Wejchert w swojej kultowej książce3, wielokrotnie potwierdza  
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to i wartościuje. W określanej przez siebie zasadniczej strukturze małego miasta na która składają się: 
rynek, tkanka i obrzeże – podkreśla, że rynek jest sercem tego organizmu, zabezpieczającym jego zdrowe 
funkcjonowanie – społeczne i przestrzenne. 

Ruch Nowoczesny przez większość czasu swego oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu wyrażanym 
przez CIAM i jego wpływowe dokumenty, odsunął wraz z tradycją urbanistyczno-architektoniczną, także 
rolę placu jako miejsca publicznego, kompozycyjnego i estetycznego. Zwłaszcza przybrało to złą postać  
w biednych i zniewolonych państwach socjalistycznych, gdzie historyczne rynki w śródmieściach zanie-
dbano, a nowych w osiedlach blokowych nie tworzono. Zwłaszcza prowincja (por. określenie „Polska B”) 
była upatrywana przez władze jako miejsce w którym żyje społeczność pracownicza spauperyzowana przez 
system: proletariat, chłopo-robotnicy i rolnicy. W optyce władz PRL ci ludzie w wymuszonym modelu wege-
tacji między pracą a telewizorem i innymi niskimi przyjemnościami nie potrzebowali życia zbiorowego, 
oprócz przymusowych i sterowanych zgromadzeń o charakterze politycznym. Tradycyjna przestrzeń obywa-
telska została zawłaszczona przez totalitarny reżym. Dlatego zbędna a nawet szkodliwa byłaby rola cere-
monialna i wspólnotowa rynku, odpowiadająca tradycji agory i forum czyli miejsc należących do społecz-
ności ludzi wolnych. Dawne urocze historyczne place rynkowe małych miast zaniedbywano, przemieniano 
w przystanki autobusowe i parkingi. Dopuszczono także do niekompetentnego lub celowego przekształce-
nia ich w prymitywne skwerki służące marginesowi społecznemu, akcentowane pomnikami o wydźwięku 
politycznym4. 

Transformacja, wywalczona polityczna wolność, pozwoliła na odrzucenie socmodernizmu. Nowa era 
milenijna umożliwiła radość życia zbiorowego, a równoległa do niej kultura ponowoczesna przyniosła 
zapotrzebowanie na piękno, również w odzyskanej dla społeczeństwa przestrzeni publicznej. Ekscytujące 
jest poligonowe obserwowanie tych przemian, np. podczas wieloletnich prac studialno projektowych dla 
Janowca nad Wisłą5. W początkach transformacji, a więc we wczesnych latach 90., samorząd tego 
zaniedbanego małego miasta historycznego o znacznym potencjale turystycznym nie rozumiał, a więc nie 
potrzebował aktywizacji, ani w jej ramach gentryfikacji przestrzeni publicznej dla swojej społeczności i dla 
śladowo przybywających turystów. 

Kilkanaście lat później sytuacja stała się diametralnie przeciwna6. Czynniki transformacyjne zaczęły 
przynosić widoczne pozytywne przemiany, także w dziedzinie otwarcia na przedsięwzięcia publiczne. 
Poprawa następuje pomimo opóźnienia kulturowego, egoistycznych postaw korporacji i osób prywatnych – 
przeciwnych dbałości o dobro wspólne. Postępuje przełamywanie trudności obiektywnych, oporu materii, 
złych nawyków. Ten rozmach przemian powoduje, że w obecnych latach można odnotować potężny postęp 
intencji prospołecznych w miejscach badanych porównawczo przez ponad 20 lat. Pozytywnymi czynnikami 
sprawczymi w tej dziedzinie są zwłaszcza: wolność polityczna pozwalająca na swobodny zagraniczny ruch 
zarobkowy i turystyczny, napływ inwestorów rodzimych  oraz zewnętrznych, wymienność walut, system 
kredytowania inwestycji, pomocowe fundusze krajowe, zagraniczne i międzynarodowe.  

Lokalne wybory samorządowe są coraz bardziej dojrzałe, wyłonione zostają coraz lepsze gremia 
oraz osoby odpowiedzialne w miejscowych władzach, skupione bardziej na zagadnieniach merytorycznych 
niż na intrygach politycznych i osobistych. Pozytywne zmiany poglądów i motywacji władz i ludności małych 
miast w odniesieniu do znaczenia społecznego i estetycznego przestrzeni publicznych wynikają także z ob-
serwacji dobrych przykładów. Są nimi upięknienia dużych miast w Polsce i za granicą oraz elegancja za-
granicznych miejscowości prowincjonalnych. Wprawdzie te obydwa przykłady posiadają szereg odmien-
nych  uwarunkowań szczegółowych w porównaniu z małymi miastami w Polsce, jednak mogą być inspira-
cją pozytywną w aspekcie całościowym jako wyznaczniki poziomu potrzeb społecznych.  

Realistycznym przykładem ilustrującym te zjawiska jest ożywienie władz Janowca w drugiej deka-
dzie transformacji. Poprzez ich inicjatywę inwestycyjną i współorganizowanie procesu projektowego nastą-
piło doprowadzenie do pozwolenia na budowę dla postmodernizacji głównego rynku – Placu Kościelnego 
(il. 2 i 3). Kolejne etapy projektowania były przeprowadzone poprzez publiczne spotkania z ludnością. 
Miały miejsce konstruktywne konfrontacje postaw, perswazje i pozytywne kompromisy. Projektanci korzy-
stali z ciekawych propozycji przedstawicieli społeczności użytkowników: mieszkańców różnych pokoleń, 
inwestorów i osób zainteresowanych turystyką. Obserwowana w czasach PRL i w latach wczesnej 
transformacji ignorancja i obojętność samorządu oraz społeczności na zagadnienia przestrzeni wspólnej 
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i spraw estetycznych uległa znacznym korzystnym przemianom. Projektant ma teraz do czynienia ze świa-
domymi obywatelami o wyższej wiedzy, poziomie intelektualnym, pozytywnie zmienionej osobowości. Daje 
to konkretną motywację w kierunku kształtowania pięknej sfery publicznej. 

4. Inspirująca przestrzeń publiczna identyfikująca tożsamość  

Identyfikacja społeczności i jej indywidualnych przedstawicieli z własną tożsamością, dzięki prze-
strzeni publicznej, odgrywa się z niezwykłą intensywnością w Jerozolimie na placu przy Ścianie Smutku. 
Jest ona błędnie określana w języku polskim jako Ściana Płaczu. Oryginalne słowo hebrajskie רעצ, w ję-
zyku angielskim sorrow oznacza precyzyjnie smutek.  Właśnie atmosfera smutku i skupionej refleksji lub 
modlitwy, nigdy płaczu lub szlochu, ma miejsce na placu u stóp Ściany. Występuje tutaj znacznie zwielo-
krotniony ponad normę, model poczucia przynależności grupy i osoby do miejsca, do odczuwania w tym 
miejscu wolności, bezpieczeństwa i solidarności z innymi. Ta lokalizacja jest dowodem możliwości wiel-
kiego  oddziaływania odpowiedniego miejsca na odczucia wyższe, inspirację i odnowę psychiczną. Istotne 
jest, że to miejsce ma charakter otwarty i uniwersalny, skupia znaczny udział osób niereligijnych i nie ma-
jących pochodzenia żydowskiego.  

Plac reprezentuje również istotne aspekty obiektywne, mierzalne i materialne: historyczne i este-
tyczne. One rzutujące na jego profesjonalną analizę i ocenę rangi urbanistyczno-architektonicznej. Do roku 
70. n.e. Świątynia Jerozolimska – najpierw Pierwsza, przypisywana legendarnemu Salomonowi, a potem 
Druga, przypisywana historycznemu Herodowi, były zgodnie z religią judaistyczną jedynym miejscem świę-
tym. Wszystkie inne budowle religijne tj. synagogi i bóżnice nie są utożsamiane z kontaktem mistycznym, 
ale stanowią wyłącznie miejsca zgromadzeń. 

Świątynia była wspaniale zlokalizowana na skalnym szczycie góry, otaczał ją wielki, piękny plac sta-
nowiący narodowe forum (il. 4)7. W roku 70. Żydzi wzniecili wojnę wyzwoleńczą przeciw Rzymianom.  
Ci natomiast zwyciężyli, spalili i zburzyli Świątynię oraz wygnali Żydów, który rozproszyli się w diasporę  
i utracili kontakt ze swym świętym miejscem. Kolejni następcy wznosili tutaj swoje sanktuaria: rzymską 
świątynię Wenus, kościół chrześcijański, wreszcie stojący do dziś meczet zwany Kopułą Skały. Ze Świątyni 
pozostał tylko fragment muru zachodniego z dolnym placem u jego podstawy. To jest dla Żydów jedyne 
miejsce pełnej identyfikacji swojej tożsamości religijnej i narodowościowej. W toku prawie dwóch tysięcy 
lat tylko epizodycznie niektórzy władcy terenu dopuszczali ich w to miejsce; paradoksalnie byli to tylko 
władcy islamscy.  

Po utworzeniu w 1948 r. państwa izraelskiego i przywróceniu nadziei na ponowny kontakt z miej-
scem świętym, Palestyńczycy dokonali natychmiast rewolucyjnego zamachu i opanowali część miasta wraz 
ze Ścianą i placem. Dopiero po wojnie w 1967 r. miejsce zostało uwolnione, starannie przebadane wraz  
z kontekstem, poddane konserwacji, opiece i ochronie, a okolica podlega dalszym pracom archeolo-
gicznym. Stanowi swoistą kulminację restaurowanej od 1967 r. zabytkowej dzielnicy żydowskiej (il. 5)8. 
Plac Ściany otrzymał atrakcyjnie zaaranżowane otoczenie. Stanowi je skalna grota z biblioteką, zabytkowy 
tunel wzdłuż murów z odkrytymi dwoma mostami bramnymi z okresu Drugiej Świątyni, nowocześnie udo-
stępnione rewelacyjne odkrycia najstarszej Dzielnicy Dawida. Zespół ten, mimo że jest pilnie strzeżony, 
może stanowić niezależnie od aspektów religijnych, narodowościowych i geopolitycznych – wyjątkowo głę-
boki rezerwuar refleksji. Stwarza też możliwość inspiracji dla przemyśleń i kreacji na polu najpoważniej 
ujmowanych zagadnień kształtowania przestrzeni publicznych.    

5. Policentryczny Kraków – kwestia przestrzeni publicznych 

Kraków przybliża się nieuchronnie do wielkości miasta milionowego. W perspektywie tej skali coraz 
bardziej narasta z dawna dyskutowana, ale nie wdrażana zasada przekształcenia go z średniowiecznego 
miasta monocentrycznego w ośrodek o cechach metropolitalnych. Z czym wiąże się nieuchronnie policen- 
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tryczność. Stary Kraków na razie rozbudowuje się nieco podobnie jak Moskwa: wokoło zabytkowego Sta-
rego Miasta wewnątrz pierwszej obwodnicy i śródmieścia wewnątrz drugiej, niepełnej obwodnicy, na zasa-
dzie chaotyczno-koncentrycznej pajęczyny, w kierunku kolejnych pierścieni fortyfikacji. Dodawane zostają 
kolejne blokowiska, a obecnie zgrupowania apartamentowców. Śladowo rozbudowywana jest niewystar-
czająca sieć transportowa, powstająca nie jako infrastruktura wyprzedzająca budownictwo, ale jako inwe-
stycja wtórna, ratunkowa w sytuacji blokowania się transportu. Zalążek policentryczności (bicentryczności) 
zaszczepiła miastu lokalizacja i rozwój Nowej Huty po stronie wschodniej, jednocześnie wydłużająca układ 
całości w kierunku równoleżnikowym. 

W pewnym stopniu krakowska policentryczność była sygnalizowana przy okazji prac nad projektem 
Krakowskiego Zespołu Miejskiego KZM (Krystian Seibert, 1978). Wskazywano na analogię układu Wiel-
kiego Krakowa i Wielkiego Paryża, oczywiście w innej skali wielkości. Podobieństwo stanowi wydłużony  
w kierunku równoleżnikowym prostokąt złożony z czterech dzielnic narożnych, z owalnym miastem histo-
rycznym pośrodku. Planiści francuscy przyjęli dla tego układu miano „Paryża z pięciu miast Paryż”, oryg. fr. 
Paris de Cinque Paris. Zostało to konsekwentnie zrealizowane w postaci czterech Nowych Miast9. W pro-
jekcie KZM przekształceniu tradycyjnej struktury koncentryczno-promienistej w nowy układ miał służyć tzw. 
ruszt wielkich arterii. Jednak kolejny i ostatni Plan Krakowa (Zygmunt Ziobrowski, 1995) powrócił do tra-
dycji miasta monocentrycznego i jego zrównoważonego rozwoju. Po zmianach legislacyjnych, od roku 
2000 nastąpiła i trwa zgubna era bezplanowości. Prace nad nowym Studium Uwarunkowań (Jan Chmie-
lewski) nie zapowiadają rozwiązania fundamentalnych kwestii makrostruktury urbanistycznej.  

Można przyjąć jako logiczny pewnik, że dla prawidłowości funkcjonalno-przestrzennej Krakowa, 
stawienie czoła kwestii policentryczności jest nieuniknione10. Zarysowują się w tej mierze, zgodnie z dywa-
gacjami prowadzonymi przez ponad 30 lat, nieco podobnie jak w odniesieniu do Paryża, cztery megadziel-
nice. Ich wyodrębnienie byłoby zgodne z istniejącymi uwarunkowaniami fizjograficznymi i tendencjami 
urbanistycznymi. Proponowana koncepcja ma charakter z zasady kontynuacyjny i znamionuje ciągłość 
rozwojową. Postulowane cztery nowe centra, oprócz położenia blisko środka ciężkości dzielnic, cechują się 
optymalnym udrożnieniem drogowym i kolejowym. Linie szynowe funkcjonowałyby także dla kolei miej-
skiej, jak w prawidłowo rozwijających się miastach zagranicznych.  

Cztery dzielnice i ich centra oznaczono symbolami ABCD (il. 6) i symbolami stron świata NSWE:  
A. Kraków NW na kanwie rozwoju tradycyjnej dzielnicy Krowodrza, z centrum w rejonie Ronda Ofiar Katynia 
i linii kolejowej Kraków–Zabierzów; B. Kraków NE na kanwie rozwoju tradycyjnej dzielnicy Nowa Huta,  
z centrum w rejonie Wzgórz Krzesławickich, na skrzyżowaniu ul. Kocmyrzowskiej i Łowińskiego oraz linii 
kolejowej Batowice–Nowa Huta; C. Kraków SW na kanwie rozwoju tradycyjnych dzielnic Łagiewniki–Borek 
Fałęcki, z centrum w rejonie zespołu handlowo-usługowego Zakopianka - Solvay przy ul. Wadowickiej i linii 
kolejowej Bonarka–Swoszowice; D. Kraków SE na kanwie rozwoju tradycyjnej dzielnicy Podgórze, z cen-
trum w rejonie zbiegu ulicy Kamieńskiego i Wielickiej oraz stacji kolejowej Kraków–Płaszów. 

Wiąże się z tym lokalizacja nowych centrów dzielnicowych, harmonijnie wpisanych w tkankę istnie-
jącą, o wysokich standardach przestrzeni publicznej. Jest to zadanie trudne, ponieważ modernizm i późny 
modernizm (np. Nowe Miasta Paryża) preferując oderwanie od tradycji poprzez estetykę amorficzną, nie 
zdołały wykreować przekonujących przestrzeni publicznych porównywalnych z klasą historycznych placów 
śródmiejskich. Postmodernistyczny pastisz, np. na sztandarowym przykładzie  Piazza Italia, nie sprawdził 
się w poważny sposób w realizacjach przestrzeni publicznych. Ewentualnie uatrakcyjniono wcześniej ist-
niejące place w tkance historycznej, przy okazji nowych inwestycji uzupełniających. Taki jest np. plac 
Beubourg przed Centrum Pompidou.  

Najnowsze tendencje realizacyjne niewspółmiernie preferują architekturę budynków. W Polsce 
nowe znaczące realizacje w zasadzie wyłącznie ograniczają się do kubatur, najczęściej niepublicznych. 
Ranga przestrzeni publicznych jest znikoma, np. plac przed nową operą w Krakowie przy ul. Lubicz. 
Bardziej spektakularne realizacje przestrzeni publicznych nie są nowymi przedsięwzięciami urbani-
stycznymi, ale obejmują unowocześnienie (zazwyczaj kontrowersyjne) placów historycznych; np. w Krakowie 
Pl. Św. Marii Magdaleny, Pl. Szczepański oraz skwer przed budynkiem Sokoła przy ul. Retoryka.  
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6. Podsumowanie 

Na Zachodzie dają się zauważyć udane poszukiwania realizacyjne w dziedzinie prawdziwych placów 
dla ludzi, o dużej rozpiętości pomiędzy tradycjonalizmem a ekstrawagancją; np. w Barcelonie (Praça 
Maremagnum i in.), Londynie (Paternoster Sq.), Rotterdamie (Schouwburgplein). Pomimo nowoczesnych 
materiałów, technologii i pomysłów (urządzenia wodne, instalacje, iluminacje, drewniana podłoga), pod 
względem postaci całościowej nieuchronnie grawitują w kierunku ponadczasowej i obiektywnie prospo-
łecznej zasady wnętrza pierzejowego (ang. enclosure – wygrodzenie). Często występuje w jednym wnętrzu 
zestawienie twardego forum z biologicznie czynną przestrzenią parkowo-ogrodową. Taka formuła plac – 
park, ang. square – park jest popularna w USA i Kanadzie, a także w nowych przestrzeniach publicznych  
w Barcelonie.   

Pod względem ideowym i projektowym współcześni projektanci, a także inwestorzy publiczni wydają 
się przygotowani do kreowania wartościowych przestrzeni publicznych godnych tradycji historycznych. Jed-
nak próg dojścia do zadowalających realizacji okazuje się przeważnie nawet na Zachodzie dość trudny do 
pokonania, a w Polsce – na razie niemożliwy. Jednak ewolucja w budownictwie zdaje się podążać zwolna, 
ale we właściwym kierunku zgodnym z tendencjami wiatowymi. Dlatego można realistycznie liczyć na za-
istnienie w nadchodzących latach motywacji ze strony publicznych inwestorów w kierunku realizacji pięk-
nych przestrzeni społecznych, w tym centro twórczych placów z otoczeniem prawdziwie wielkomiejskim, 
generujących witalność i radość. 
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1. Introduction 

Significant places of social life, devoted to meetings, gatherings, and ceremonies are probably as 
ancient as human settlements. It is so because they had been until now, integral centers necessary for 
proper functioning of communities. In turn of history, central city squares became extreme high in the 
category of social role and aesthetic quality. They were badly abandoned in the period of modern 
movement, as a result of urban  doctrines in the XX century. Hence instead now, in frames of the  
post-modern culture, again but according to new rules, ther is a positive unfolding of public places, 
including city squares. 

2. The cult pattern of a primary character 

In that respect, a fascinating inspiring patterns are still protected, which seem to be pre historical 
and ancient, but they were executed in turn of XIX and XX century. The pattern is the sede which in 
Portuguese language in Brazil means a central square in settlements – colonies, cut off inside jungle by 
European pioneers, including many Poles. Their work concerning creation of squares inside  forests, is  
a real picture of traditional, legendary stories concerning location of towns and cities. 

A designated group of immigrants received an official document of the ownership of the area 
devoted to be turned into colony. Then together with geodets keeping maps moved to the place of 
destination. The leaders of Polish pioneers were usually Catholic priests, and deputies were former local 
leaders from the past in home country. Handicraftsmen were very important. They arranged teams, and 
when finishing one work, moved to other colonies in order to help them with creation of the village. They 
all had searched for the optimal place for the sede. It should be in the very center of the area of intended 
colony; should be even, straight, plane, well connected with the surrounding, in order to be the perfect 
center for it. 

The pattern of the sede was usually the regular square 100x100 meter or a little more. It was 
designed in the ground possibly in directions parallel to the geographical directions west-east, north- 
-south. Builders had followed in this respects patterns of location squares in European towns and cities, 
known by themselves. During first months this square was the only place without trees. In the middle of 
the northern edge, best insolated, people fixed a large (several meters) Christian cross, and prayed 
intensively, begging for a positive future. During the first period of building process, people erected simple 
huts around the sede and lived there. 

The next stage of furnishing the central square was creating a simple open construction in the 
middle, used for secular public duties and events as a local court, announcement of news and orders, 
debates, and celebrations. It was usually a roof on columns, surely everything wooden. Later those 
constructions turned into town halls. But the symbolic primary cross was later turned into church, facing 
the square with its sunny façade. Primary public space of a central square sede was during decades 
under process of evolution, as well and great European central squares changed during centuries. But this 
evolution has been rather in details, materials, urban – architectural furniture, paint and decoration. And 
the essence of social and cultural value is rather over time, above fashions. It is a prove of good continuity 
of people’s culture. 

3. The need for a central square in a small town 

Traditional European regular settlements, both towns even the smallest country towns and villages, 
had the central squares. The celebrate Polish scholar and urbanist Kazimierz Wejchert used to say and 
published, that the square is like a heart of an urban and rural organism. It keeps it alive both in social 
and spatial functions. 
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But the Modern Movement, especially CIAM, abandoned traditional urban structures – streets and 
squares, including rejection of a central square as an important public space and postponed its roles: 
social, compositional and aesthetic. This exclusion occurred at worst in small towns in communist 
countries. Traditional, historical squares were ignored by authorities and sentenced to ruin; hence there 
were not built any new ones, because modern block estates had not any public spaces. 

It was result of both evil and mistakes – of the modernist CIAM doctrine, and communist approach 
to people in province. They were treated as primitive labor masses, who don’t need any social spaces. 
Public space is a symbol of freedom and it is a real room for acting of free society. It is the continuation of 
a tradition of Greek agora, Roman forum and medieval joyful market square. In communism central 
squares were reserved for political events only; people should spend free time at home watching 
propaganda TV and drinking. Squares were turned into bus-stations, and parking places. The other 
destination was turning them into primitive, dirty green parks used by beggars, furnished with political 
monuments. 

Transformation in 1989 rejected this socialist modernism. The new era of the nineties and after 
2000, flourished with social optimism, freedom, motivation, self – governing, professional activity and 
better quality of life. Parallel post modern culture offered paying much attention towards beauty and 
hedonism. In this situation it is open possibility of restoration of public space in provincial small historical 
towns and country towns. They often represent potential for cultural tourism, leisure, sports and spa 
recreation. Private business instead of communist passiveness in economy, makes municipalities and 
society in small towns towards activation, and gentrification both functional and spatial – aesthetic. 

The author of the paper had an experience with an important historical tiny country town Janowiec 
in Central Poland, since late communism in the eighties until now (ill. 2, 3). Summarizing, even during ten 
years of transformation, app. Until 2000 both society and municipality were passive, ignoring new 
opportunities and proposals by architects. But years of transformations have made them more and more 
enlightened. During last years, a project of postmodernisation of a central square was made, finished with 
the official acceptance by authorities and ready to be built. Thje process of designing was exciting; 
architect discussed with local community, exchanged opinions, negotiated, persuaded, finding positive 
compromises. It was the victory of democracy and of positive approach towards new challenges, and the 
public space is a visible symbol and sample of good changes in politics and society, with the help of 
professionalists.  

4. Inspiring public space signifying identity 

Identification of  social and individual value, pride and solidarity, reflection about the past and 
inspiration for the future, is a content of public life on the central square in Jewish Quarter in Jerusalem, 
below the Western Wall of Sorrow, in Hebrew language רעצ. It is religious and national feeling inside of 
majority of visitors, but the famous space is really public, open for everyone in spite of faith and 
nationality. Many visitors arrive there for reflection, calming the mind, finding strength for future activities. 

The square parallel to its attraction in the respect of intellectual motions, feelings and moods, is 
also a treasure and masterpiece of real measurable factors: history and physical aesthetic dimensions. 
The Wall belongs to The late Temple; first was made by legendary Salomon, the Second by historically 
proved Herod. The Temple according to Judaic religion was the only place exactly holy, sacred, where 
people could be feeling presence of the divine person. All the other shrines, synagogues and hurvas have 
been only places of religious meetings.   

The temple was beautifully located on the rocky top of the mountain. It was surrounded by the 
great beautiful square, which was the forum of the nation (ill. 4). In the year 70, Jews defeated the 
uprising against Romans, who burned and demolished The Temple, expulsed Jews from the Promised 
Land, forcing them towards dispersing in the world, and losing contact with their holy place. Next landlord 
built in situ their own sanctuaries: Romans built the temple of Venus, Catholics erected Christian church,  
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finally Muslims built the mosque The Dome on the Rock, still existing until our times. There is only one 
part of The Temple that remains; the part of the  Western Wall, with the lower square in its feet. During 
almost two thousand years Jews were prohibited from visiting theirs holy place. Only very rarely some of 
landlords in Jerusalem gave them a permit to visit; paradox is, they were Muslims only. 

When in 1948 the State of Israel was declared, Muslims immediately rioted and occupied the 
place, until the six days war in 1967, when Israeli by force had taken back their part of the City. They 
careful restore it, including most important place, the Western Wall of Sorrow (ill. 5). They beautifully 
arranged the surrounding, creating a unique urban aesthetic masterpiece. There is the sophisticated 
library in the adopted cave , the excavated tunnel along the whole wall, with two ancient bridges 
“witnesses” of the Second Temple. Beside are exciting excavations of the oldest part of Jerusalem, City of 
David, arranged with extravagant progressive design. All together creates incomparable urban treasure, 
fulfilled with extreme historical values and with powerful tradition of Judeo-Christian culture. It is the place 
of a great inspiration, which is given simultaneously with a warm, sometimes crowdy atmosphere created 
by human community.     

5. Polycentric Cracow – a question about public spaces 

The city of Cracow inevitably approaches towards the size of one million of inhabitants. In this 
perspective, there is also growing vision – disputed for more than thirty years – of the evolution from 
medieval mono centric model, towards more advanced one, metropolitan - polycentric. So far the city 
grows similarly to Moscow, as radial – concentric pattern of spider net, but very chaotic. Somehow 
polycentric (bi-centric) character was given to the city as a result of location of Nowa Huta in the east side. 
This added to the shape of the city horizontal, more rectangular Gestalt. 

Polycentrism of Cracow was slightly announced during works upon KZM Cracovian City Ensemble, 
in seventies. In this time, similarities between Paris and Cracow was suggested, per analogiam to the 
French idea  „Paris de Cinque Paris”, Paris of the five Paris. It means that the old  town sustain as  
a central point, hence the four districts create a great “envelope” rectangular outside. In fact it was 
exactly executed in Paris. But in Cracow the polycentric concept was abandoned half way because of 
political reasons., The next, last city plan returned to traditional mono centric, post historical concept of 
growing (1995-2000). Then as a result of changes in legislation the plan lost its validity, and with the new 
Millennium the age of non – planning, thus chaos occurred. 

But really, the vision of polycentric structure seem to be the only right. There is everything in reality 
ready to implement it. There are, as in Paris but only in smaller scale – four existing and growing districts 
located diagonally in four sides around the Old Town (ill. 6). They have natural shape derived from natural 
factors (waterways, forests, land sculpture), reinforced by years of urban development. They have own 
identity and character, even traditional names. But they are chaotic, their feature is lack of Gestalt, and 
kind of modernist sprawl. So first of all they immediately need badly their identification, beginning by 
creating their own central public spaces – central squares with propped surrounding, growing as classical 
European Cities. There is given a concept of those centers. They are located in a middle of districts, at the 
crossings of main avenues, just beside the railway. This last should be used not only for long distance 
transport, but also for local internal railway connections.  

6. Conclusions 

The final problem is urban – architectural quality of those centers. There is a bad experience 
concerning civic centers in times of modernism and late modernism, when the urban tradition was 
abandoned, and abstract and amorphic design didn’t have human and social values, neither the 
aesthetic. In time of nostalgic post modernism urban approach was weak and not serious enough (Piazza  
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Italia). Now, on advanced postmodernity in XXI century there is much positive achievements in that field, 
between traditionalism and extravagance; e.g. in Barcelona (Praça Maremagnum et al.), London 
(Paternoster Sq.), Rotterdam (Schouwburgplein). In Poland urban design of public places remains rather 
in the stage of projects; only houses are built, mainly not the public ones. Works upon public places are 
limited to refurbishing existing streets and squares in historical districts. There are not developers and 
designers doing the challenge of creating in situ new public sphere in good quality. But most probably the 
evolution in that field goes right way, and step by step there will be more motivation towards the new 
beautiful public squares with the surrounding generating full life and pleasure. 
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Il. 1. Pierwotny plac centralny w kolonii puszczańskiej w Brazylii. Źródło: [5]  

Ill. 1. A primary central square within a jungle settlement in Brazil. Source: [5] 

Il. 2. Projekt placu rynkowego w kontekście małego miasta Janowiec nad Wisłą. Źródło [8] 

Ill. 2. The project of the central square within a context of the countrytown Janowiec upon Vistula. Source [8] 

Il. 3. Projekt placu rynkowego dla małego miasta Janowiec nad Wisłą. Źródło [8] 

Ill. 3. The project of the central square for the countrytown Janowiec upon Vistula. Source [8] 

Il. 4. Plac i Świątynia Jerozolimska. Rekonstrukcja Leen Rittmeyer. Źródło: [9] 

Ill. 4. The Square and The Tempel of Jerusalem. Reconstruction by Leen Rittmeyer. Source: [9]  

Il. 5. Plac i Ściana Smutku w Jerozolimie. Źródło: fot. autor  

Ill. 5. The Square and Tne Wall of Sorrow. Source: photo by the author 

Il. 6. Koncepcja Kraków policentryczny – cztery proponowane nowe centra publiczne ABCD. Źródło [2] 

Ill. 6. The conception polycentric Cracow – the four new civic centers ABCD proposed. Source [2] 
 




