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Miasto oszczędne to struktura utrzymująca się w ruchu dzięki wysiłkowi pracy swoich mieszkańców. 
To żywy organizm zasilany energią ludzką. A może wręcz odwrotnie – miasto im właśnie stwarza możli-
wość taniego życia?

Miasto to miejsce. Wybrane nie przypadkiem: dla urody, zasobów wody, zwłaszcza płynącej – jako 
podstawy życia, zasobów naturalnych dających bogactwo, możliwości wydobycia i przerobu, co daje z ko-
lei zatrudnienie, to miejsce współpracy, wspólnoty, wzajemnych współzależności. Jeśli powierzam miastu 
swoje życie, to w zamian za atrakcyjność usług i możliwości, jakie mi oferuje.

Miasto jako struktura usługowa nie może być oszczędne. Dobrze wiemy, jak wymagający jest każdy miesz-
kaniec miasta. Musi czuć obfitość usług, ofert do wyboru, różnorodność wzorców i miejsc kształcących, wie-
lość oferowanych zajęć i bogactwo wartości, miejsc rekreacji, rozrywki, pogłębiania wrażliwości i wiedzy we 
wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, możliwości samorozwoju i prezentacji talentów itd. Miasto to instytu-
cja. Musi zapewnić życiowy komfort dla rozwoju społecznego, opiekę w słabości, pamięć czynów; bo miasto 
jako trwały świadek historii sprawuje pieczę nad dowodami pamięci zdarzeń. Ale najzasobniejsze miasto bez 
mieszkańców i ich ofiarnego wkładu pracy musi umrzeć. Praca z kolei to produkt najwyższej jakości, kosztow-
ny i pożądany. Nikt poza tym nie szuka sobie pracy bez celu, choćby miało to być jedynie chwilowe zajęcie. 
Nikt również, nawet pasjonat akademik ani tym bardziej wrażliwy artysta, nie stworzy dzieła, myśląc, jak nie 
zamarznąć i skąd zdobyć jedzenie. Zgodnie z tezami Maslowa, człowiek jest w stanie odczuwać szczęście i inne 
uczucia wyższe dopiero po zaspokojeniu potrzeb podstawowych, odczuwając komfort otoczenia: sytość, ciepło, 
bezpieczeństwo. A myśl i odkrywczość z kolei to praca wartości najwyższej. Wykładnikiem tych wartości wy-
nikających z cywilizacyjnego rozwoju i statusu jest fenomen mecenatu dla kultury i sztuki. Zawody i jednostki 
twórcze jako te, poszukujące w materii nierealnej, teoretycznej, czasem nawet mistycznej, najczęściej „nieren-
townej” – jeśli nie przełożone na realia wykonawcze, muszą podlegać szczególnej ochronie i wspomaganiu ze 
strony społeczności. To miasto jako ,,miejsce” winno ułatwić im możliwość godziwej egzystencji i poszukiwań 
zawodowych. Wiemy to od dawna, że tylko nieskrępowana myśl potrafi przekraczać granice niewyobrażalnego. 
To zawsze artyści, artyści nowych mediów, pisarze, myśliciele, naukowcy, są forpocztą wszelkiego postępu. 
Trzeba zatem dla nich w mieście zabezpieczyć odpowiednio wyposażone miejsca do pracy, zaktualizowane do 
bieżących wymogów czasu, aby móc oczekiwać efektywnego rozwoju. Wzajemna inspiracja elit artystycznych 
i naukowych to wymierny postęp. Czy oszczędność to właściwa miara nakładów na naukę i sztukę? 

Podobnie „nierentowną” dziedziną jest edukacja, również dzięki swoim fundamentalnym i dalekosięż-
nym zadaniom, nie poddająca się postulatom oszczędności. Wszystkie te wartości spoczywają w zakresie 
zbioru obowiązków miasta. Nie oszczędna zatem, a racjonalna gospodarka miasta, przesuwająca ciężar wy-
datków na rozsądne – niekoniecznie oszczędne inwestycje – jest postulatem społecznym. To duże koszty, 
ale w dużym skupisku ludzkim maleją – tak jak masowa produkcja obniżająca cenę jednostkową. Jak podaż 
prowokująca popyt i popyt napędzający machinę produkcji. 

Nie tych zatem oszczędności, wynikających z wyzysku pracy lub drenującej kieszenie oferty mieszkanio-
wej, oczekuje się od miasta. Miasto oszczędne to takie, które zapewnia swoim mieszkańcom minimalne moż-
liwe koszty życia przy pełnej ofercie najlepszych i najnowocześniejszych wyspecjalizowanych i dostępnych 
usług oraz możliwości rozwoju. Pozostaje więc raczej racjonalny niż finansowy aspekt wyboru środków tego 
rozwoju: nie najtańsze – lecz z dużą perspektywą użytkowania, nie spektakularne – lecz wizjonerskie, nie roz-
wiązujące bieżące potrzeby – lecz planujące z wyprzedzeniem. Gospodarowanie we własnym domu każdego 
uczy racjonalnych wyborów w myśl sprawdzonych zasad planowania, kredytowania, zakupów ,,co tanie to 
drogie”, oszczędnego zużycia, dozowania, utrzymania porządku, recyklingu itd. W różnorodności usług miej-
skich powinien się znaleźć zatem margines na naukę oszczędzania i stosowanie takich oszczędności, ale nie 
wymuszony wzorzec zaciskania pasa. Dla porównania – „oszczędna” w artystycznym wyrazie scenografia ma 
na celu wyeksponowanie innych wartości dzieła teatralnego – nie (lub nie tylko) oszczędności finansowe.
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Wszyscy w młodym wieku, w okresie największego „rozpędu” życiowego, dążymy do dużych miast, ma-
rzymy o Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, gdzie życie płynie najszybciej, najatrakcyjniej, najwięcej się dzieje, 
największa podaż atrakcyjnych dóbr i największy popyt na nowości i odkrywczość, największe rynki sztuki, 
najbardziej wybredne elity. Najtrudniej się przebić, ale osiągnąwszy szczyt – ma się świat u stóp. „Ekscytuje ich 
[przybyszów, emigrantów] wielka energia miasta, jego nieustająca zmienność, cudowne nagromadzenie szczę-
śliwych przypadków, a jednocześnie boli zabójcze tempo codziennego życia, któremu musisz sprostać, bo ina-
czej »pożre cię, przeżuje i wypluje«”1. Takie miasto nie może być oszczędne, a jeśli już oszczędza – to kosztem 
słabych i ich niezaradności. Dla nich jest bezwzględne i zabójcze. „Tu rodziły się zjawiska i mody. Tu tworzył 
Henry James, George Gershwin czy Andy Warhol. I Nowy Jork nie przestaje być mekką. Szacuje się, że obecnie 
na jeden kilometr kwadratowy powierzchni przypada 10 tys. mieszkańców. Każdy z nich nosi w sobie własny 
Nowy Jork”. – utkany z własnych marzeń, potyczek i oswojonych ścieżek. „(...) Nowy Jork to nie tylko miejsce, 
ale także bardzo szczególny stan duszy”. (cyt.: j.w.) – w światowej metropolii można się zgubić i zagubić. To 
najbardziej pożądane miasto na świecie, którego „postrzępiona wieżowcami linia horyzontu – za sprawą kina 
[została] utrwalona na zawsze w zbiorowej wyobraźni” (cyt.: j.w.). Młody bułgarski dziennikarz (Mladen Petrov 
– kosmopolita, obieżyświat i bon vivant mieszkający w Warszawie) oświadcza, że jego „serce zostało w Nowym 
Jorku. Zdecydowanie. Byłem tam kilka razy i nigdy nie mam dość: tłumów na ulicach, zapachów, kontrastów. 
Elegancki Upper East Side, artystyczne knajpy, wyspy inności na Brooklynie i w Harlemie. Podziwiam zgodę 
nowojorczyków, którą czuć w powietrzu – wszyscy zgodni są co do tego, że mieszkają w niesamowitym mie-
ście, i każdy stara się polepszyć je na swój sposób. Są imprezy charytatywne dla bogatych i fiesty w parkach – dla 
każdego coś miłego” (z sondażu Gazety Wyborczej, dod. „Turystyka” 19/20.12.09).

Są jednak wielbiciele miast małych, na miarę człowieka, gdzie każdy zachowuje tożsamość, jest zna-
jomy z nazwiska, gdzie celebruje się codzienne rytuały, wspiera tradycyjne rzemiosło, promuje dobre 
powolne jedzenie (slow food), chroni środowisko. To idea Cittaslow powstała w Orvieto we Włoszech 
w 1999 roku. Aby dostać się do elitarnego grona miast oznaczonych pomarańczowym ślimakiem, trze-
ba spełnić 60 twardych wymogów. „Powolne miasta” są nieduże – do 50 tys. mieszkańców, z przyjazną 
tradycyjną przestrzenią publiczną, z regionalną kuchnią, z aurą lokalnej kultury, preferującą prawdziwy 
odpoczynek w atmosferze małego miasteczka od zwykłych rozrywek. Do Stowarzyszenia Miast Cittaslow 
należą polskie miasta: Reszel (od 2004 r.), Biskupiec, Lidzbark Warmiński i Bisztynek2. Czy jednak są to 
miasta oszczędne? Jedynie w pewnym zakresie. Skala wielkości i skala wyrzeczeń nie jest równoznaczna 
z oszczędnością. To tylko chwalebna inność. 

Współczesnemu człowiekowi trudno się wyzbyć znamion postępu, takich jak: wygodna łazienka, peł-
nosprawna laboratoryjna kuchnia, permanentny dostęp do Internetu, usługi na telefon itd. Chcąc spowolnić 
przerastający go huk uciekającego w pośpiechu miejskiego życia, zaszywa się czasem w głuszę „niecy-
wilizowanych” ostępów leśnych, ale nie na długo, lub nie bez reszty. Zepsuty, zdeformowany i bezradny 
w świecie naturalnym, mało kto jest w stanie wytrzymać żelazny rygor pustelni. Raczej całe miasteczka 
zabytkowe wyposaża się w pełnosprawną sieć usługową, kompletną infrastrukturę, ukryte pod zabytkową 
fasadą, pozostawiając wygody i ułatwienia użytkownikom do wyboru, niż mieszka w nich po staremu. 
Chętniej się chłonie aurę tradycyjnych ,,przestrzeni publicznych”, nie kultywując uciążliwych i niehigie-
nicznych codziennych zabiegów i nie łożąc na utrzymanie „niepraktycznych” skansenów. W taki sposób 
zachowany znajomy klimat z dzieciństwa i wspomnień dziadków może cieszyć niezmiennie najwybred-
niejszych. Tak funkcjonuje np. miasteczko, a właściwie przysiółek Hith w North Yorkshire – miasteczko 
1 Piotrowska A., Miasto szczęśliwych przypadków, z recenzji filmu dok. Dom reż. Dawn Scibilia, USA 2006, Tygodnik 

Powszechny dod. „Kultura. Ramówka dla inteligentnych (31.V–6.VI)” 22/1 czerwca 2008.
2 Mizia M., za: Skala miasta, czyli jakość życia, [w:] Architektura mieszkaniowa, ,,Środowisko mieszkaniowe”, 7/2009, 

s. 132-134.
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bogatych współczesnych, ale o autentycznej urodzie wiktoriańskiej wsi. Prawdziwy paradoks współczesnej 
wygody zmieszany z urokiem tradycji. Tak żyją dziesiątki małych miast angielskiej prowincji. Podobnie 
gdzie indziej, nie tylko wiktoriańskie, ale zachowane w całości miasta gotyckie czy nawet romańskie, jak 
np. Pals w Baix Empordà, między Palafrugell a Torroella w Hiszpanii. 

Fot. 1. PALS. Romańskie miasto w Hiszpanii, zachowane i w całości dostosowane do współczesnych wymogów 
zasobnego życia mieszkańców, zamieszkałych tu z wyboru

Photo 1. PALS. A Romanesque town in Spain, preserved and wholly adjusted to the contemporary requirements 
of the affluent lives of its inhabitants who dwell in the place of their choice
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Zamożni tradycjonaliści stanowią bodaj przewagę na świecie w stosunku do bogatych amatorów nie-
sprawdzonej nowoczesności. Najlepszym przykładem, jednym zresztą z bardzo wielu współcześnie obserwo-
wanych, jest sprzedany już przed oddaniem do użytku zespół St. Pancras Chambers w Londynie. Zabytkowy 
Midland Grand Hotel z 1873 roku, zamknięty już wcześniej jako przestarzały i niespełniający wymogów 
(w 1935 r.), wpisany potem na listę zabytków British Heritage (w 1967), był przez 10 lat dostosowywany 
projektem Les Broera, architekta południowo-afrykańskiego pochodzenia, do potrzeb współczesnego życia. 
Bez najmniejszej ingerencji w zabytkową konstrukcję trzeba było uzbroić budowlę w pełnosprawną sieć 
instalacji, małogabarytowych wind i układ nośny wytrzymujący, np. kilkanaście zgłoszonych fortepianów na 
kolejnych kondygnacjach. Dwie pierwsze kondygnacje zajmuje 5-gwiazdkowy hotel „Renaissance St Pan-
cras” z 244 pokojami do wynajęcia, powyżej 67 pełnowymiarowych mieszkań przeważnie dwusypialnianych 
maisonettes z górującym w wieży penthousem o 10-metrowych wnętrzach – już zresztą zamieszkałym przez 
miłośnika kolei p. Tompkinsa3. Takim ludziom z pasją – miłośnikom historii, podróży czy może kolei, zwłasz-
cza tej tradycyjnej, parowej, nie przeszkadza niemiłosierny hałas non stop. To dla nich szczególny walor tego 
miejsca. Dzisiaj stąd odprawia się pociągi na kontynent – do Paryża, co rozbudza wyobraźnię, uskrzydla, 
a widoki przez zabytkowe ostre łuki wąskich okien, na panoramy Londynu i historyczne wieże, często nawet 
wprost z łazienkowej wanny, są po prostu bezcenne. Proces odzyskiwania i ożywiania zabytków dla potrzeb 
żyjących, zwłaszcza tych zabytków niskiej klasy, najczęściej postindustrialnych, niszczejących z braku środ-
ków na wątpliwej konieczności ochronę, uruchomiliśmy również w Krakowie, choćby np. lofty w starym 
młynie „Ziarno” na Zabłociu. To też jest oszczędność dla miasta. Oszczędność zniszczeń pamięci, oszczęd-
ność zmian tkanki i jej estetyki, ale za cenę bardzo kosztownych remontów. Czy warto? Czasem nawet bardzo 
– dla zachowania ciągłości, dla świadectwa korzeni miejsca, dla poczucia przynależności miejsca i ludzi. To 
wartości może niepoliczalne, ale ważne szczególnie dla wspólnoty, jako więzi budujące ideę miasta. 

A estetyka, uroda miasta? Ilu mieszkańców miasta – tyle jego oglądów i zdań na jego temat. Dla artysty, 
poety miasto jest obiektem natchnienia i tym bardziej trudno doszukiwać się oszczędności dla dobra urody 
polis. „(…) miasto nie jest tylko jednym z wielu motywów w dziełach autora »Rovigo«, lecz tworzy ono 
jądro tematyczne, wokół którego narastają sensy poznawcze, artystyczne i estetyczne”4. Miasto oblężone. 
Miasto – przestrzeń wolności. Miasto bez imienia – miasto utracone, to tytuły – tematy z rozprawy o poezji 
Zbigniewa Herberta, portrety miast antycznych, poetyckie obrazy katedr, herbertowska estetyka miasta5.

Artyści często sięgają do tematyki miasta – nie tylko traktując je jako obiekt podziwu, urody do 
zatrzymania w kadrze, weduty, uwiecznienia przetworzeniem obrazu, ale sięgają doń dla inspiracji sze-
roko zakreślonymi przejawami miejskiego życia w aspektach zarówno budujących jak i destrukcyjnych. 
Coraz częściej pojawiają się katastroficzne scenariusze w tematyce miejskiej. Po tragedii z 11 września, 
po całej serii zamachów terrorystycznych, których celem były skupiska miejskie, po katastrofach tsu-
3 Glancey J., St. Pancras Chambers, [w:] ,,Guardian. Co.UK Sunday 2.05.10 – Culture”. 
4 Mazurkiewicz-Szczyszek A., W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, z recenzji 

Krystyny Jakowskiej „Rzeczpospolita” 7–8 czerwca 2008, dod.: „Herbert znany i nieznany”. 
5 Herbert Z., Rovigo, [w:] Rovigo, Herbert Z., Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 59. STACJA ROVIGO. Niejasne 

skojarzenia. Dramat Goethego albo coś z Byrona. (…) zrozumiałem, że w mojej geografii wewnętrznej jest to oso-
bliwe miejsce, chociaż na pewno ustępuje miejsca Florencji. (…) Rovigo nie odznaczało się niczym szczególnym 
było arcydziełem przeciętności proste ulice nieładne domy tylko przed albo za miastem (zależnie od ruchu pociągu);  
W szafie, [w:] Hermes, pies i gwiazda, Herbert Z., Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 162; Zawsze podejrzewałem, 
że to miasto jest falsyfikatem. Ale dopiero w zamglone południe wczesnej wiosny, kiedy powietrze pachnie kroch-
malem, odkryłem, na czym polega oszustwo. Mieszkamy we wnętrzu szafy, na samym dnie zapomnienia, wśród 
połamanych lasek i zatrzaśniętych pudełek. Sześć brązowych ścian, nogawki chmur nad głową i to, co do niedawna 
uważaliśmy za katedrę – a jest smukłą butelką zwietrzałych perfum. 
O, biedne noce, kiedy modlimy się do przelatującej komety mola.
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nami lub choćby awariach czy chwilowych wyłączeniach prądu w metropoliach, gdy życie traci swoją 
płynność i powoduje lawinę nieszczęść, kina pełne są katastroficznych filmów malujących wizje zagłady. 
Ale ta tematyka znajduje odbicie również w innych sztukach. W oczywisty sposób w malarstwie (całe 
serie obrazów o tematyce 11 września)6, w literaturze: choćby Pamiętnik przetrwania noblistki Doris 
Lessing7 lub nagrodzona Nagrodą Pulitzera Droga Cormaca Mc Carthy’ego8, w fotografice: coroczne 
edycje World Press Photo, czy np. polski projekt9 na Biennale w Wenecji w 2008 r. lub praca Zbigniewa 
Libery Wyjście ludzi z miasta na wystawie „Early Years”10, które pokazują momenty życia realnego lub 
fikcyjnego, kiedy pozostawanie w mieście traci sens, kiedy przestają istnieć powody, które nas do miasta 
przyciągnęły. Miasto, które nam szczędzi dobra, które nas nie oszczędza – na pewno nie leży w kręgu 
naszych zainteresowań. 

Dla „starchitektów” miasta rozpatruje się kategoriami ulotnymi: np. Peter Cook w wywiadzie Jeffreya 
Inaby na pytanie, czy są miasta fascynujące, odpowiada: „Yes! I’m always fascinated by Berlin which I find 
easy to correlate with London. I’m still in love with LA after 35 years and still prefer it to New York”11. 
Są też miasta, które wbrew wolnorynkowej logice rozwijają się i kwitną – jak np. Glasgow, które pomimo 
wszelkich niekorzystnych ekonomicznych przesłanek, zmniejszającej się populacji, braku silnej bazy ma-
terialnej i napływu obcych pieniędzy, jak również pomimo przerzucenia ciężaru rozbudowy współczesnej 
architektury high-tech do Edynburga – jest nie do pobicia. „Nonetheless, Glasgow has a certain spirit and 
you can’t quite put your finger on it”. Są też miasta irytujące, to te, które są „zadowolone z siebie”, takie 
jak Rzym czy Jerozolima – wypełnione ponadczasowymi wartościami, domknięte. Ale też są podobne, 
równolegle istniejące, jak Mediolan czy Tel Aviv, rozwijające się swobodnie, zgodnie z potrzebą czasu. 
„I always prefer loose-limbed cities. They often produce better architecture because they’ve got nothing to 
lose” (z tego samego wywiadu).

Dla architektów – urbanistów, miasto to organizm traktowany jak przedmiot leczenia. Całość wymaga-
jąca chirurgicznych interwencji, implantów, amputacji, by-pasów, przeszczepów, udrożnień, ostrych cięć 
itd. Dla wizjonerów urbanistów, takich jak Robert Moses, jeden z największych miejskich modernistów 
– utopistów, ten sam wspaniały Nowy Jork sprzed pół wieku był jak dziki busz do ujarzmienia: „Kiedy 
działasz w zbyt gęsto zaludnionym metropolis, jesteś zmuszony wyrąbać sobie drogę tasakiem” (Rewers, 
s. 263)12. Tak też czynił, tworząc artystyczny nowy image miasta, nie oglądając się na skutki uboczne swo-
ich operacji: martwice, infekcje, odrzuty, niekontrolowane mutacje. Podobnie w Europie działał Le Corbu-
sier, urealniając nowy, lepszy, praktyczniejszy świat, udoskonalając codzienność, nakreślając nowe, tańsze, 
oszczędne i prostsze sposoby życia w mieście i w architekturze. Równolegle też działał inny znakomity 
europejski wizjoner urbanista – architekt Albert Speer.

 6 Dutka L., Manhattan 2001, całość wystawy krakowskiego malarza składająca się z kilku serii obrazów poświęcona 
wydarzeniom ataku terrorystycznego w Nowym Jorku i tragedii Twin Towers. 

 7 Lessing D., (Nobel Price) Pamiętnik przetrwania, Wyd. Literackie, 2007. 
 8 Mc Carthy C., Droga, Wyd. Literackie, 2010.  
 9 Piątek G., Trybuś J., Kuratorzy wystawy: projekt: zdjęcia zdegradowanych wspaniałych nowoczesnych budynków ze 

zmienioną funkcją. 
10 Wystawa Early Years – w galerii Kunst-Werke w Berlinie w lutym 2010 przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej w Warszawie. 
11 Cook P., Makinga Scene, wywiad Jeffrey Inaba & Benedict Clouette z Peterem Cookiem dla „Volume”, Archis 

2006#4, z. „Volume 10. Agitation. See What Architecture is Shaking”, s. 117-118. 
12 Dąbrowski J., Modernistyczny tasak v. puszka spreju, [w:] ,,Art.-eon. Magazyn o sztuce” nr 4 (120) kwiecień 2010, 

s. 24. 



303

„(...) projektowanie miasta jest zajęciem zbyt ważnym, by pozostawić je mieszkańcom”13 mówił Le Corbusier, 
produkując oszczędne maszynki do mieszkania i szuflady segregujące materiał ludzki. W zamian miasto 
odzyskiwało cenne przestrzenie publiczne i zielone „płuca” dla tkanki. Ukuł również maksymę „We must 
kill the street” – życie uliczne stanowiące o kolorycie i prężności społeczeństwa miejskiego stało się syno-
nimem biedy. Zrujnowało to nie tylko nowojorski Bronx, rozcięty i wyniszczony blizną autostrady i lawiną 
jej następstw, ale też przeciwko miastu obróciło pudełkową unifikację obrzeży Paryża jako upokarzające 
slumsy – miejsca wstydliwego przetrwania. Dumne totalne wizje stały się synonimem zła, a obiecująca 
oszczędność równa nędzy. Działania urbanistyczne utożsamione zostały z bezwzględną władzą.

Jeżeli więc mówić o oszczędności miasta, to w kategoriach racjonalnego wyboru. Mamy wystarczają-
co dość na co dzień oszczędności na niesprawnej sieci przesyłowej, naprawie dróg, na posypywaniu śli-
skich jezdni czy odśnieżaniu chodników, łataniu dziurawych dachów, na oczyszczaniu miejsc publicznych 
itd. Taką niekończącą się listę „oszczędności” kosztem komfortu użytkowego zna każdy z nas. Oszczęd-
ność wynikająca z logicznych decyzji o lepszych rozwiązaniach rozwojowych miasta, czy wynajdywanie 
oszczędności w kosztach użytkowania, to logiczny, racjonalny wybór, który powinien być wpisany wprost 
jako jeden z elementów projektowania urbanistyki i architektury oraz zarządzania miastem. W interesie 
wszystkich użytkowników – mieszkańców miasta leży kompetencja, kompletność i najwyższa jakość usług 
osiągana najniższym możliwym kosztem. To warsztatowa zasada projektanta i planisty tak oczywista jak 
właściwy dobór konstrukcji dla architektury czy rzeźby. 

Nikt dzisiaj nie powinien się zastanawiać nad ochroną przyrody czy segregacją śmieci do recyklingu. 
To również racjonalny obowiązek wynikający z ogólnego wychowania i zrozumienia życia w mieście, 
a w przypadku projektanta – po prostu jeden z punktów warsztatowej pracy do wykonania.

13 Ibidem, s. 25. 




