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Jednym z głównych problemów obszarów centralnych dużych miast jest brak przestrzeni, który nasila 
konflikt między komunikacją samochodową a ruchem i potrzebami pieszych. Polska pod tym względem 
jest niestety daleko w tyle. Wydaje się, że nie wyciąga się u nas wniosków z doświadczeń innych, a nawet 
powtarza błędy wcześniej popełnione i zweryfikowane przez praktykę miast Zachodu. Na obecnym etapie 
cywilizacji technicznej rozwój komunikacji kołowej jeszcze postępuje (szybciej niż zakładają jakiekolwiek 
wcześniejsze prognozy) i na razie nie ma realnej alternatywy. Obrazy zatłoczonych metropolii USA i całe-
go świata wykazują, jak ogromne inwestycje drogowe są konieczne, aby choć trochę nadążać za wzrostem 
ilości pojazdów. Zmuszają one także do ciągłego przesuwania granic wyobraźni projektantów. 

Polska rzeczywistość jest niestety na tym tle beznadziejnie smutna. Zrozumiały jest inny poziom moż-
liwości finansowych, ale właśnie dlatego każde nietrafne rozwiązanie staje się marnotrawstwem. Pieniądze 
włożone w takie inwestycje są w dużym stopniu wyrzucone w błoto. 

Można dokonać porównania dwóch wielkich (w proporcji do możliwości) inwestycji. Pierwszą jest 
Wieki Wykop w Bostonie, drugą rozwiązanie komunikacyjne ronda Mogilskiego i Grzegórzeckiego w Kra-
kowie. 

W Bostonie, już w latach pięćdziesiątych, zrealizowano Arterię Centralną. Ciąg autostradowy prze-
biegający przez miasto, w dużym stopniu na estakadach, był konieczny z punktu widzenia komunika-
cyjnego. Już jednak pod koniec budowy dostrzeżono jego wady przestrzenne. Również prognozy ruchu 
okazały się zaniżone. Planowaną dzienną przepustowość oszacowano na 70 tysięcy aut, ale doszła ona do  
170 tysięcy1.

W latach dziewięćdziesiątych nie popełniono już podobnego błędu i rozpoczęto realizację Wielkiego 
Wykopu w miejscu poprzedniej arterii. Po 14-letniej budowie zaowocował on imponującymi osiągami: 
„Średni czas przejazdu przez centrum miasta spadł z 20 minut do niespełna trzech, co zgodne jest z prze-
widywaniami ekspertów. Jest to wynik lepszy niż w innych śródmiejskich tunelach, gdzie zyskuje się od 
1/4 do 2/3 traconego uprzednio czasu. Przeciętna prędkość pojazdów wzrosła z 18 do 60 kilometrów na go-
dzinę (…), podroż na lotnisko skróciła się o 15–45 minut. Wskaźniki te oznaczają, że mieszkańcy Bostonu 
oszczędzają na paliwie rocznie około 200 milionów dolarów. Pierwszy raz od wielu pokoleń ścisłe centrum 
miasta uwolnione zostało od niekończących się korków”2.

Pomimo ogromnych (ok. 3× większych niż zakładano) kosztów „Massachusetts jest żywym świadec-
twem tego, jak niezbędne są i będą duże projekty infrastrukturalne. (…) Wielki Wykop to błogosławień-
stwo zwłaszcza dla przyszłych pokoleń”3.

Możliwości finansowych i technicznych Krakowa nie można oczywiście porównywać z Bostonem, 
można jednak porównać wyobraźnię i trafność decyzji podejmowanych przy rozwiązaniach komunika-
cyjnych. W tym kontekście należy ocenić ronda flankujące aleję Powstania Warszawskiego. W obu przy-
padkach nie wykorzystano szansy znaczącej poprawy przepustowości dla ruchu samochodowego. Na ron-
dzie Mogilskim wykonano drugi poziom, ale nie przepuszczono nim ruchu kołowego – nawet w jednym 
kierunku – co znakomicie sprawdziło się w ciągu ulicy Lublańskiej. Jednopoziomowe rondo zastąpiono 
przestarzałym projektem4, też ronda, tylko spowolnionym przez sygnalizację świetlną.  

Rondo Grzegórzeckie to pieniądze włożone tylko w remont. Przez zastosowanie zaostrzonych łuków 
ruch samochodowy utrudniono i zwolniono, w konsekwencji czego godzinach szczytu przejazd wzdłuż 
Plant jest konkurencyjny czasowo. Powrót kierowców na te ulice, po początkowym okresie sprawdzania 

1 N. Gelinas, Doświadczenia Wielkiego Wykopu w Bostonie, City Journal, [w:] http://www.projektlodz.pl/gospodar-
ka_miejska/1/334.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 K. Bieda, Przestrzeń uliczna miasta nie tylko dla samochodów, Czasopismo Techniczne, z. 9-A/2005, s. 65.
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ciągu alei Powstania Warszawskiego, dowodzi krótkowzroczności zwolenników wyrzucania aut z obsza-
ru śródmiejskiego przez utrudnianie ich ruchu. Nie wykorzystano szansy stworzenia bliskiej obwodnicy, 
zachęcającej do omijania ścisłego centrum. Wydano ogromne kwoty, nie uzyskując znaczącej poprawy 
(co widać po regularnych korkach w okresach nawet lekko wzmożonego ruchu). W następnych latach, 
w których zwiększająca się ilość samochodów wykaże, iż inwestycje te są niewystarczające i przestarzałe 
technicznie, nie znajdzie się pieniędzy i chęci do poprawy tych komunikacyjnych węzłów. Ten rejon Kra-
kowa został zablokowany na długie lata. 

Przebudowa ronda Ofiar Katynia w formie trójpoziomowej pokazuje, że można, przy podobnych kosz-
tach, uzyskać rozwiązanie przyszłościowe dające szanse poprawy przepustowości (18 tys. aut na godzinę) 
na długie lata. Prognoza ocenia ją na wystarczającą do 2040 r. 

W Krakowie działają silne lobby forsujące strategie wygodne dla pewnej grupy użytkowników, zwykle 
kosztem innych. Omawiana jest coraz częściej koncepcja znacznego utrudnienia dostępu samochodów już 
do obszaru wewnątrz drugiej obwodnicy. Aktualnym przykładem jest przebudowa ulicy Długiej, gdzie 
przewiduje się: „szersze chodniki dla większego bezpieczeństwa przechodniów, które będą dochodzić na-
wet do 6,5 m szerokości. Celem jest tu zniechęcenie kierowców do jazdy ul. Długą”5. Problem leży w tym, 
iż nie przygotowano wcześniej alternatywy dla ruchu samochodowego. Wypchnięty zostanie na sąsiednie 
lokalne ulice (nieprzygotowane do tego) i aleje, a dalej na wspomniany ciąg alei Powstania Warszawskie-
go, który ma za niską przepustowość nawet dla ruchu dotychczasowego. 

Trzeba sobie zdać też sprawę, że zatrzymanie samochodów poza promieniem 500 m dla dojścia pie-
szego może stać się przyczyną znacznego spadku odwiedzin strefy wewnątrz Plant. Pisano już wielokrot-
nie o negatywnym obrazie wyludnionych centrów miast, z których uciekają mieszkańcy. Rozsądniejszym 
wydaje się rozwiązanie zakładające koegzystencję samochodów i użytkowników niezmotoryzowanych na 
zasadach wzajemnej tolerancji i akceptacji. Tak znakomicie funkcjonują miasta (szczególnie mniejsze) 
w Austrii. Zapewnione są tam miejsca parkingowe przy obiektach użyteczności publicznej i handlowych, 
ponieważ jest to w interesie ich użytkowników. W strefie mieszkalnej, nawet pięknych, zabytkowych mia-
steczek (np. w dolinie Wachau) stoją samochody, między którymi poruszają się turyści (fot. 1, Frisach, 
Austria) (również w porównywalnych z Krakowem miastach, jak Graz czy Klagenfurt). Jeśli strefa jest 
wyłączona, to tworzy się parkingi dla turystów w rozsądnej odległości (np. Dürnstein, Krems, St. Pölten). 
Zapewnienie miejsca postoju samochodom owocuje brakiem parkowania na chodnikach, co u nas jest 
nagminne. Eskalacja konfliktu między użytkownikami przestrzeni publicznej w strefie centralnej miasta 
przynosi straty wszystkim. Już poza linią alei Trzech Wieszczów występują przykłady marnowania prze-
strzeni. W wielu miejscach, duże powierzchnie chodników niepotrzebne pieszym nie są dopuszczane do 
wykorzystania przez innych użytkowników (np. do parkowania samochodów)6. 

Obszar między Alejami a Plantami (strefa subcentralna) charakteryzuje się niedoborem miejsca – za-
równo dla pieszych, jak i dla samochodów. Równocześnie występuje dominacja funkcji mieszkaniowej 
nad usługowo-gastronomiczną, co wymaga większej dostępności komunikacyjnej. Utrudniane dojazdu 
i postoju jest działaniem na szkodę stałych mieszkańców. Wydaje się, że brak rezerwy terenowej uniemoż-
liwia rozwiązanie tego problemu. Istnieje jednak możliwość niekonwencjonalna proponowana przez autora 
jeszcze w latach 80. w pracy dydaktycznej. Brakująca przestrzeń istnieje i jest obecnie marnowana. Są to 
wnętrza blokowe kwartałów zabudowy, np. przy ulicy Długiej. Stanowią je w większości zaniedbane, nie-
doświetlone podwórza zapewniające mieszkańcom tylko miejsce na śmietniki. W strefie ścisłego centrum 
5 http://drogi.inzynieria.com/cat/5/art/16602.
6 M. Petelenz, Przestrzeń marnowana, Czasopismo Techniczne, z. 9-A/2005, Politechnika Krakowska (materiały  

X Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK „Przestrzeń publiczna współczesnego 
miasta”), s. 135.
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dziedzińce zostały już zaadaptowane dla potrzeb usług i gastronomii. Jako restauracyjne ogródki i pasaże 
handlowe nabrały wartości i blasku nowych aranżacji. 

Fot. 1. Frisach, Austria

Photo 1. Frisach, Austria

Proponowana koncepcja polega na przeniesieniu ruchu pieszego do wnętrz kwartałów przy ul. Długiej 
i zamianie ich w ciąg pasaży od Nowego Kleparza do Plant (fot. 2). Ulica mogłaby wówczas zachować 
funkcję obsługi komunikacyjnej. Dotychczas znakomicie działają w mieście pasaże poprzeczne (pasaż 
Bielaka, Hetmański i in.). Połączenie podłużne dziedzińców może być bardzo łatwe (jak na początku ulicy 
Floriańskiej przez przebicie przejść w murach dzielących posesje), stanowiąc zaczątek pasażu równoległe-
go do ulicy. 

Idea pasażu podłużnego w kwartałach centrum miasta ma wiele zalet:
– obie kolizyjne dotychczas funkcje (ruch pieszy i kołowy) zostają rozdzielone i zasadniczo zwiększają 

swą wyłączną powierzchnię,
– zaniedbane dziedzińce mają szansę na rewitalizację,
– zwiększa się ilość lokali w parterach, które mogą być wykorzystane na usługi (pula lokali dostępnych 

z ulicy została już wykorzystana w całości),
– istnieje technicznie łatwa możliwość przekrycia tych przestrzeni, co zwiększałoby ich użyteczność przy 

gorszej pogodzie, a także poprawiłoby proporcje bardzo głębokich „studni” podworców,
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Fot. 2. Koncepcja pasażu podłużnego, ul. Długa

Photo 2. Concept of a longitudinal passageway, Długa St.

– częściowa segregacja ruchu pozwala na optymalne zagospodarowanie przestrzeni, w przeciwieństwie 
do rozwiązań kompromisowych (realizacja ul. Długiej), w których ograniczenie kierowców nie przy-
nosi wyraźnych korzyści pieszym. Lokalne poszerzenia chodników nie udrożniają liniowego ruchu, ani 
nie stwarzają miłych miejsc do zatrzymania. 
Przedstawiona idea ma na celu zwrócenie uwagi na możliwe rozwiązania niekonwencjonalne. Wprowa-

dzenie ich może skokowo poprawić wykorzystanie przestrzeni miejskiej, zmniejszyć jej marnotrawstwo,  
a zatem – uczynić miasto oszczędniejszym.




