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

W artykule opisano proces rewaloryzacji placów publicznych mające na celu podtrzymanie funkcji mieszka-
niowej w centrach historycznych miast. Przedmiotem analizy stało się austriackie miasto Graz, gdzie w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono rewaloryzację niemal wszystkich placów znajdujących się w śród-
mieściu. Zróżnicowanie funkcjonalne projektów placów spowodowało, że przestrzeń miasta zaczyna odpo-
wiadać na różnorodne potrzeby mieszkańców, staje się więc konkurencyjną w stosunku do zewnętrznych 
dzielnic miasta. 
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A b s t r a c t  

The paper summarizes actions of undertaken in the city of Graz, the purpose of which is to maintain the 
housing function of the historic city center. One of the ideas is to improve the quality of public spaces through 
renovating town squares. Throughout the last twenty years, most of the squares in downtown Graz have been 
rearranged. The diversity of the projects allows them to respond to different needs of potential residents so 
that it may compete with other districts in attracting potential residents. 
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„Użytkowość (...) budynku jest najlepszą rękojmią i ochroną przeciw jego całkowitemu zniszczeniu  
i przejściu w stan zupełnej ruiny”1. Skoro więc w centrach miast historycznych znajdują się głównie obiekty 
budowane z myślą o przeznaczeniu na cele mieszkalne, najwłaściwszym postępowaniem jest utrzymanie 
ich oryginalnej funkcji. Dzięki temu przekształcenia autentycznej substancji zabytku będą dokonywać się 
w sposób ewolucyjny. Oczywiście w wielu przypadkach zapobieżenie adaptacji nie jest możliwe, niemniej 
jednak utrzymanie mieszkańców w śródmieściu stanowi ważną kwestię w całościowym planie ochrony 
zabytkowego miasta, rozumianego jako organizm społeczno-przestrzenny [2]. Pozwala to bowiem na 
zachowanie charakteru dzielnicy śródmiejskiej nie tylko jako skupiska funkcji komercyjnych czy 
użyteczności publicznej, ale także jako wspólnoty społecznej. 

W ostatnich dziesięcioleciach, wraz ze zmianą modelu życia, mieszkanie w śródmieściu uznano 
powszechnie za niewygodne bądź nieopłacalne. Efektem stała się suburbanizacja wprowadzanie się do 
osiedli podmiejskich. Skutek to „rozlewanie” miast i rozrost komunikacji. Masowy exodus mieszkańców 
śródmieścia spowodował degradację jego tkanki społecznej obszaru i w ten sposób zabytkowym centrom 
miast zaczęła grozić „makietyzacja”, a w skrajnych przypadkach fizyczne zniszczenie.  

Sposobem na odwrócenie tego procesu jest reurbanizacja, która „zachodzi wówczas, gdy wzrasta 
liczba mieszkańców śródmieścia w porównaniu do liczby mieszkańców całego Funkcjonalnego Regionu 
Miejskiego”2. W ramach tych działań władze miast proponują kompleksowe plany rewitalizacji zespołów 
zabudowy i przestrzeni publicznych, łączących w sobie „aspekty funkcjonalne i ekonomiczne zmian, jakie 
pobudza się w przestrzeni miejskiej, aby odwrócić procesy jej degradacji i wzmocnić pozycję konkuren-
cyjną miasta”3. Do palety dostępnych narzędzi należą m.in.: subwencje dla najemców i właścicieli miesz-
kań [5], usuwanie uciążliwej komunikacji kołowej, rezerwowanie miejsc parkingowych wyłącznie dla 
mieszkańców oraz rewaloryzacja przestrzeni publicznych jako „przywrócenie pełnych walorów estetycz-
nych, użytkowych i funkcjonalnych w postaci dostosowanej do współczesnego życia, z całkowitym lub moż-
liwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych”4. 

W niniejszym artykule autorka koncentruje się na kwestii rewaloryzacji placów jako przedsięwzięciu 
mającemu zachęcać do zamieszkania w śródmieściu. Ciekawym przykładem kompleksowych działań tego 
typu jest austriackie miasto Graz. 

Śródmieście Grazu ze względu na swą wartość architektoniczną w 1999 r. zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednym z argumentów za uznaniem wyjątkowości miasta było harmo-
nijne łączenie współczesnych realizacji architektonicznych z tkanką zabytkową [7]. Zasada ta została 
wypracowana w toku akcji „Rettet die Grazer Altstadt” (Na ratunek Staremu Miastu Grazu – tłum. własne) 
z 1972 r. oraz „Grazer Altstadterhaltungsgesetz” (ustawa o ochronie Starego Miasta) z lat 1975–1980 [8]. 
Analizując sytuację historycznego centrum, za ważne uznano nie tylko kwestie architektoniczne, ale  
i społeczne. Zwrócono więc uwagę na przestrzenie publiczne jako wartość mogącą przyczynić się do 
utrzymania lub przyciągnięcia nowych mieszkańców do śródmieścia. Projekty odnowy placów realizowano 
w Grazu od początku lat 90. XX w. W latach 1996–1999 działania te ujęto w ramy programu „Platz für 
Menschen” [9]. Jako Priorytet A wyznaczono tam uwolnienie Śródmieścia (Innere Stadt) od ruchu sa-
mochodowego, stworzenie miejsc przyjaznych dla pieszych oraz polepszenie jakości przestrzeni publicz-
nych starego miasta. Przyjmowane rozwiązania powstawały przy udziale lokalnej społeczności, a wię-
kszość z projektów wyłoniono w konkursach. 

Aby uczynić starówkę przyjazną, podstawową kwestią stało się usunięcie zeń komunikacji samo-
chodowej i zapewnienie mieszkańcom dogodnej komunikacji zastępczej. Rola węzła komunikacyjnego 
przypadła placowi Jakomini, który w 1996 r. doczekał się całkowitej reorganizacji (proj. J. i I. Mayr,  
J. Fiedler). Jego lokalizacja na początku głównej ulicy Śródmieścia uczyniła z niego „bramę” starego mia-
sta. Koncepcja architektoniczna została całkowicie podporządkowana funkcji – posadzkę placu wykonano 
z asfaltu, ustawiono liczne kioski usługowe i informacyjne oraz zadaszenia dla oczekujących. Przestrzeń 
zintegrowana została za pomocą pięcioramiennych lamp umieszczonych na wysokich, żółtych masztach. 

Oczywiście, nie można było założyć, że mieszkańcy będą poruszali się w obrębie Śródmieścia wy-
łącznie komunikacją miejską. Z tego powodu w 2005 r. pod Karmeliterplatz (proj. N. Müller i urban filter) 
powstał przeznaczony dla 800 samochodów parking podziemny. Przy okazji na nowo zaprojektowano 
posadzkę placu i jego wyposażenie. Po stronie północnej, w strefie odpoczynku, zasadzono 36 drzew  
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i umieszczono wśród nich ławki. Jako miejsce działań kulturalnych przewidziano okolice fontanny przy pie-
rzei południowej. 

Wybudowanie parkingu pod Karmeliterplatz umożliwiło zniesienie tej funkcji na sąsiadującym 
Freiheitplatz. Po odnowieniu w 2006 r. stanowi on odpowiednie przedpole dla odrestaurowanego budynku 
Starego Uniwersytetu (proj. A. Bramberger). Głównym akcentem kompozycyjnym placu jest ulokowany na 
środku pomnik cesarza Franciszka I, wokół którego zachowano dawną posadzkę makadamową. 

W 2002 r. odnowiono Hauptplatz, główny plac miasta (proj. M. Pernthaler), gdzie skupia się życie 
mieszkańców oraz ruch turystyczny. W projekcie zdecydowano się na zachowanie funkcji handlowej, gdyż 
usunięcie jej byłoby krokiem przeciwko tradycji tego miasta. Jednak związane z handlem wyposażenie 
placu wymagało wymiany, gdyż stanowiło nagromadzenie przypadkowych form. Nowe obiekty zaprojekto-
wano w minimalistycznej estetyce, co stanowić miało krok ku pogodzeniu wymagań współczesnego życia  
z ochroną walorów architektury historycznej. Ważne okazało się także rozwiązanie oświetlenia. Zastoso-
wanie nowoczesnych wysokich lamp promieniujących pozwoliło na doświetlenie płaszczyzny placu, bez za-
kłócania nocnego widoku na fasady kamienic.   

W powszechnej świadomości śródmieścia charakteryzują się ciasnotą i brakiem zieleni oraz miejsc 
przeznaczonych do odpoczynku. Wobec tego w centrum Grazu postanowiono stworzyć przestrzenie sprzy-
jające kontemplacji. Stało się to podstawą koncepcji rearanżacji Tummelplatz (proj. A. Bramberger). Zgod-
nie z zamysłem autora posadzkę placu podzielono na kwadratowe moduły wypełnione betonowymi pły-
tami. Kilka kwadratów pozostawiono pustych i zasadzono w nich drzewa. Wokół nich pojawiły się kawiar-
niane stoliki. 

Bardziej kameralny charakter ma Färberplatz (proj. J. i I. Mayr) rearanżowany w 1992 r. Jego 
główny akcent kompozycyjny stanowi aleja kasztanowców. Jej L-kształtny rzut nawiązuje do wyburzonego 
w 1904 r. budynku koszar. Drzewa przecinają plac, dzieląc przestrzeń na część wewnętrzną i zewnętrzną. 
W tym układzie rozplanowane są ławki i lampy. Plac wyłożony został kamiennymi płytami i brukiem, co do-
pełnia wrażenia zbliżenia do natury. 

Życie w śródmieściu daje możliwość obcowania z wydarzeniami kulturalnymi. W 1999 r. w tunelach 
wewnątrz Góry Zamkowej (Schlossberg) powstała sala widowiskowa (Dom im Berg, proj. R. Schmid), gdzie 
odbywają się liczne imprezy artystyczne. Do prowadzącej tam windy (Lift im Berg, proj. R. Schmid) dotrzeć 
można przez Schlossbergplatz (2000 r., proj. M. Zernig). Ze względu na historyczne konotacje tego 
miejsca (przy placu znajduje się najstarszy budynek w Grazu) ograniczono interwencję do zaprojektowania 
nawierzchni, prostych lamp i osłony schodów. Układ posadzki nawiązuje do wzorów włoskich, co stanowi 
odwołanie do znanych z historii inspiracji architektonicznych Grazu [10].  

Schlossbergplatz stanowi początek „osi kulury” prowadzącej poprzez kładkę Mursteg (1992 r., proj. 
G. Domenig, H. Eisenköck) na plac Mariahilfer po drugiej stronie rzeki Mur. Połączenie to stanowić ma 
otwarcie na, jak dotąd, mniej zadbaną część starówki. W ramach tego zamierzenia w 1994 r. odnowiono 
plac Mariahilfer (proj. Team A Graz), dodając m.in. podświetlane fontanny wytryskujące wprost z posadzki.  
W 2003 r. z okazji przyznania Grazowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w sąsiedztwie powstały dwie pre-
stiżowe inwestycje: sztuczna wyspa Murinsel (proj. V. Accondi) i muzeum sztuki współczesnej Kunsthaus 
(proj. P. Cook, C. Fournier). 

Aranżowanie placów miejskich zgodne z potrzebami współczesnego życia miejskiego jest jednym  
z wielu prowadzonych w Grazu działań, mających na celu zatrzymanie lub sprowadzenie mieszkańców do 
historycznego śródmieścia. Zrealizowane projekty, które objęły większość placów Śródmieścia, charaktery-
zują się dużą różnorodnością funkcjonalną i plastyczną. Dzięki temu stworzona została bogata oferta 
przestrzenna, niedostępna w żadnym innym punkcie miasta. Niemal całkowite wyeliminowanie ruchu sa-
mochodowego przy jednoczesnym zapewnieniu wygodnych objazdów, parkingów i komunikacji wewnętrz-
nej, uczyniło ze starego miasta miejsce czyste i ciche. 

W ramach podsumowania należałoby postawić pytanie, czy plan utrzymania i wprowadzenia no-
wych mieszkańców do centrum Grazu okazał się skuteczny? Dane statystyczne [11] pokazują, że w ciągu 
ostatnich trzech lat Śródmieście (Dzielnica I) odnotowało drugi co do wielkości wzrost liczby mieszkańców 
(notabene najwięcej mieszkańców przybyło w sąsiedniej Dzielnicy II bezpośrednio z historycznym centrum 
sąsiadującej). Analiza wieku ludności zamieszkującej w I Dzielnicy wykazuje, że największa grupa to ludzie  
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pomiędzy 20–29 rokiem życia, a więc osoby o często nieustabilizowanej sytuacji mieszkaniowej. Kolejna 
co do wielkości grupa to trzydziestolatkowie, co wydaje się korzystne, gdyż zwykle ludzie w tym wieku szu-
kają miejsca do życia na dłużej niż kilka lat. Statystyka wykazuje trend pozytywny, lecz ostateczne wnioski 
można będzie wysunąć, obserwując sytuację w dłuższej perspektywie czasowej. Bezspornym faktem jest, 
że dzięki wysokiej jakości przestrzeni publicznych Śródmieście jest chętnie odwiedzane nie tylko przez tu-
rystów, ale i mieszkańców innych dzielnic Grazu. 

Działania prowadzone w Grazu warto odnieść do warunków krakowskich. W dzielnicy Stare Miasto 
Kraków dysponuje siecią placów o różnej wielkości i charakterze. Prowadzone w ostatnich latach prace 
rewaloryzacyjne miały na celu przystosowanie ich do przyjmowania ruchu turystycznego i organizowania 
imprez masowych. Place te stały się więc przestrzeniami nastawionymi komercyjnie, a co za tym idzie 
mniej przyjaznymi mieszkańcom śródmieścia. W Strategii Rozwoju Krakowa [12] kwestia „rewitalizacji 
substancji materialnej i kulturowej” nie wspomina wprost o konieczności zachowania wspólnoty społecz-
nej Starego Miasta i sąsiadujących dzielnic zabytkowych, koncentrując się na intensyfikowaniu ruchu tury-
stycznego oraz rewitalizacji wielkich blokowisk. Brak pogłębionej refleksji na ten temat wydaje się niepo-
kojący i może w przyszłości spowodować liczne problemy w utrzymaniu substancji zabytkowej Krakowa.  

Przypisy 

1 Piotrowski J., Ochrona zabytków a odbudowa kraju, Lwów 1916, s. 54. 
2 Heczko-Hyłowa E., Reurbanizacja - wyzwanie dla Europy, Urbanista, nr 3/2008, 
3 Zuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998, s. 13. 
4 Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007, s. 298. 

“Usage of a building is the best guarantee for protection against its total destruction and ruination” 
[1]. In the historical city centers there are buildings which were built as houses. The best way to preserve 
them is to maintain their previous function. Thanks to that, any necessary changes of monumental 
significance would be evolutionary. Sometimes adaptation to another function is unavoidable, but keeping 
inhabitants in the historic city center is an important part of the plan for preservation of a historic city 
(meant as a social and spatial organism [2]).  

During the last few decades, lifestyle has changed and living downtown has begun to be 
considered expensive and uncomfortable. A suburbanization process meant spatial expansion of the 
cities and growth of traffic. The exodus of residents degraded the downtown’s social structure and turned 
it into “mock-up city”. The lack of residents endangers monuments with serious damage. 

This unfavorable trend may be reversed by re-urbanization. It is defined as “a process when 
number of inhabitants in the downtown grows more than the number in the whole Functional City Region” 
[3]. To support this idea, city authorities propose revitalization of building ensembles and public spaces. 
These actions combine “functional and economical changes in the city structure, which help to reverse 
destruction and help to improve the competitive aspect of the city” [4]. Among many tools of revitalization, 
there are: subventions for tenants and owners of houses, traffic reduction, reserved parking places for 
residents and renovation of public spaces through the “restoration of esthetical and functional aspects, 
adaptation to modern expectations with maximum preservation of heritage values” [6].  

In this paper I would like to concentrate on renewing town squares, which may encourage people 
to live in the downtown area. A good example of a complex action of this type is the Austrian city of Graz.  

The historical city center of Graz was included on the UNESCO World Heritage List in 1999. One of 
the reasons was its successful merging of historical and modern architecture [7]. Rules which made it 
possible have been developed in such actions as: “Rettet die Grazer Altstadt” (Help for old town of Graz –  
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author’s own translation) from 1972 and “Grazer Altstadterhaltungsgesetz” (Law for preservation of Graz 
old city) from 1975–1980 [8]. In the preservation plan not only architectural, but also social conditions 
were taken into consideration. Public spaces have been recognized as determining the quality of life of 
the residents. The program of revitalization included renewal of town squares, carried out since 1990. 
Between 1996–1999 the operation was called “Platz für Menschen” [9]. Priority A listed three goals: 
reducing traffic, developing pedestrian-friendly areas and improving the quality of public spaces of 
Downtown (Innere Stadt). Most of the projects were chosen in competitions. They have been carried out 
with the participation of the local community. 

One of the most important things was to reduce the traffic and to replace it with comfortable public 
transport. The role of the communication hub was given in 1996 to Jakominiplatz (designed by J. and  
I. Mayr, J. Fiedler) and so it became a “gate” to the old town. Architecture has been subordinated to 
function – pavements have been made of asphalt, many kiosks and shelters have been situated there. 
The area of the square has been integrated by five-branched lamps placed on tall, yellow lampposts. 

One could not think that residents would use only the public transport. Because of this, a car park 
for 800 cars has been placed under Karmeliterplatz (designed by N. Müller and urban filter). Then also 
the surface and furnishings of the square have been replaced. The north side of the square has been 
planned as a relaxation zone and so 36 trees with benches underneath have been situated there. On the 
other side, beside the fountain, a place for cultural activities has been developed.  

Building a car park under Karmeliterplatz made it possible to remove a parking lot from 
Freiheitplatz. After renewal in 2006, it is now an appropriate foreground for the restored Old University 
building (designed by A. Bramberger). In the middle of the square there is a statue of emperor Francis I 
with old macadam pavement preserved around it. 

In 2002 Hauptplatz, the main square of the city, has been rearranged (designed by M. Pernthaler). 
It is a place which focuses the life of the city. It has been decided to save the traditional shopping function 
of the square. Even so, the shopping points needed to be replaced because of their chaotic forms. New 
minimalistic and elegant stalls do not compete with historic buildings. High, mirror technology lamps allow 
the proper illumination of the square’s surface without disturbing the night view of the facades of the 
monuments. 

Old towns are often considered to be narrow and treeless. The new arrangement of Tummelplatz 
(designed by A. Bramberger) was supposed to change this opinion. Square-shaped tiles divided the 
surface of the square and became a repeating module. Some of the modules have been filled with 
concrete and in others trees were planted. Cafe gardens also had to respect this idea.  

An even more intimate atmosphere may be found on Färberplatz (designed by J. and I. Mayr), 
which has been renovated in 1992. Aesculus alley, set in the shape of letter L, follows the contour of 
barracks which had stood there until 1904. Trees divide the square into an inner and outer part, so 
anyone who wants to take a rest may “seclude” himself from the city life. A new surface has been made of 
raw stones and cobblestone paving. This makes Färberplatz look even more natural. 

Living downtown allows people to take part in cultural events without much effort. In 1999, in the 
tunnels of Castle Mountain (Schlossberg), a concert hall (Berg House, designed by R. Schmid) was built. 
One can reach it by a lift (Berg Lift, designed by R. Schmid). The entrance leads through Schlossbergplatz 
(2000, designed by M. Zernig). By this square there is the oldest building in Graz, so renewal of the square 
was planned to include only pavement and lighting changes. The tiles of the pavement allude to Italian 
influences, which have been seen in Graz many times during its history [10].  

Schlossbergplatz is the beginning of a “cultural axis” that leads across a footbridge Mursteg (1992, 
designed by G. Domenig, H. Eisenköck) to Marialiferplatz, which lies on the other side of river Mur. This 
connection is supposed to open the city to the less noticed side of the old town. Because of this, in 1994 
Mariahilferplatz was renovated (designed by Team A Graz) and fountains, spurting right out of the ground, 
have been added. When in 2003 Graz was designated a European Capital of Culture, two important 
investments were built in the neighborhood: an artificial island Murinsel (designed by V. Accondi) and  
a museum of contemporary art Kunsthaus (designed by P. Cook, C. Fournier). 
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Adapting town squares to the needs of modern life is only one of many activities carried out in Graz 
with the goal of keeping residents in the city center. Projects which have been already completed are 
diverse in their functional and architectural solutions. Thanks to this, the city center of Graz offers many 
different spaces, which cannot be found in any other part of the city. Eliminating traffic from the center 
and providing nearby parking places and public transport have made Downtown a safe and quiet place. 

Recapitulating, it would be interesting to know if the policy of Graz had a positive effect on 
attracting people to live in the city center. The statistics [11] show that throughout the last 3 years in the 
Downtown (District 1) there occurred one of the largest increases in population (second in the town, 
following the neighboring District II). Analyzing the age of the residents, we may see that in the downtown, 
the biggest group of people consists of twenty-year-old men, who tend to have an unstable living situation. 
The second group consists of people aged 30–39. It seems optimistic as long as this group is mostly 
people who have already decided where they would like to live. The data mentioned seem to show  
a positive trend, but any definite statements may be formulated only after long-term observation. In any 
case, thanks to the high quality of public spaces, the downtown area of Graz is a readily-visited place – 
not only by tourists, but also by people who live in the city. 

In the end, I would like to compare Graz' activity to the policy of Cracow. In the Old Town district, 
there are many town squares of different sizes and character. Renovations which have taken place in the 
last few years had the goal of preparing the city for growing tourism and mass events. Because of the 
commercial atmosphere, these spaces became less resident-friendly. In the document Strategy of 
Development of Cracow [12] “revitalization of material and cultural substance” has been mentioned, but 
without highlighting the issue of the residents of the Old Town. If this problem is not addressed, negative 
consequences may soon occur and the safety of the monuments may be endangered. 

Endnotes 

1 Piotrowski J., Ochrona zabytków a odbudowa kraju, Lwów 1916, s. 54. 
2 Heczko-Hyłowa E., Reurbanizacja - wyzwanie dla Europy, Urbanista, nr 3/2008, 
3 Zuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998, s. 13. 
4 Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007, s. 298. 
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Il. 1) Jakominiplatz, 2) Karmeliterplatz, 3) Freiheitplatz, 4) Hauptplatz, 5) Faerberplatz, 6) Schlossbergerplatz. 

Źródła/Sources: 2), 4), 6) 10 Jahre UNESCO Welterbe Graz..., 2) s./p. 71, 4) s./p. 67, 6) s./p. 69. 1), 3), 5) Fotografie własne autorki/Author’s 
own photographs 




