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DWA MIASTA – JEDNO „SERCE” 

TWO CITIES – ONE "HEART" 

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

„Serce miasta” to przestrzeń atrakcyjna funkcjonalnie, przyciągająca użytkowników, jednak nie tylko 
ofertą programową, lecz także szczególnymi cechami kompozycji, sprawiającymi, że uczestnicy 
miejskiego spektaklu życia nie mają wątpliwości, że przebywają „w salonie towarzyskim”. Takimi 
walorami cechuje się koncepcja centralnej strefy idealnego miasta Luchao Harbour City. Szansę na 
powstanie takiego „salonu” mieli mieszkańcy Nowej Huty – którzy wciąż oczekują na „serce miasta”. 
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A b s t r a c t  

"The heart of the city" is a functional space which attracts users with its programmatic offer as well as 
some special features of its composition, therefore the participants of the urban spectacle of life have 
no doubts that they stay in "a social salon". Such values characterize the concept of the central zone of 
ideal Luchao Harbour City. The residents of Nowa Huta had a chance of forming such "a salon" – 
they are still waiting for "the heart of the city". 
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Większość istniejących współcześnie miast ma wielowiekową historię. Miasta rozwijały się naj-
częściej w procesie ewolucji, w miejscu wcześniejszych osad. Te z nich, których usytuowanie sprzyjało 
sukcesowi gospodarczemu zamieszkujących je społeczności – przetrwały i tworzą obecnie niezwykle 
zróżnicowaną gamę miast o różnorodnej wielkości, charakterze, cechach, jakości miejskiego środowiska 
życia czy formy fizycznej. Narodziny nowego miasta w historii cywilizacji zawsze były ważnym wyda-
rzeniem. Globalny wzrost liczby ludności i nasilające się zjawisko migracji ludności do miast wywołują 
w niektórych regionach świata konieczność budowy nowych miast. W Chinach liczba ludności miast po-
większy się o 350 mln w ciągu najbliższego ćwierćwiecza1. Populacja miejska w Chinach wzrośnie do 
miliarda mieszkańców, a liczba miast liczących powyżej miliona osób powiększy się czterokrotnie 
i przekroczy 200. Według ekspertów ta tendencja jest nieodwracalna. Miasta od wieków są miejscem po-
wstawania cywilizacji i kultury. Chińskie miasta w 2030 r. będą decydowały o wzroście gospodarczym 
kraju – tu będzie powstawać 99% produktu narodowego brutto.  

Ważnym ośrodkiem rozwoju gospodarczego Chin jest Szanghaj – ze względu na strategiczne po-
łożenie jest ważnym węzłem komunikacyjnym, centrum handlu i biznesu, miastem o bogatej historii i du-
żym znaczeniu dla rozwoju kultury. Najnowsze prognozy przewidują gwałtowny wzrost liczby ludności 
miasta, która do 2020 r. ma powiększyć się o 3 mln i osiągnąć 16 mln mieszkańców. Aby sprostać tym 
wyzwaniom, Szanghaj buduje nowe miasta–satelity. W odległości 25 km na północny zachód od centrum 
Szanghaju powstało nowe miasto Anting New Town wg konkursowej wersji projektu niemieckiego biura 
Albert Speer & Partner. Miasto dla 30 tys. mieszkańców powstało przy rozwijającym się kompleksie In-
ternational Automobile City – dawnej montowni Volkswagena, przekształcanej w chińskie centrum 
przemysłu samochodowego.  

Nowym satelitą Szanghaju, usytuowanym w pobliżu największego na świecie portu kontenero-
wego Yangshan (w odległości 30 km od wyspy Yangshan Port) – będzie Luchao Harbour City (Lingang 
New City), zlokalizowane w odległości 55 km na południowy wschód od centrum metropolii, oddalone 
o 30 km od międzynarodowego portu lotniczego Pudong2. Nowe miasto, jedno z 11 satelitów Szanghaju, 
realizowane jest od 2002 r. wg zwycięskiego projektu konkursowego znanego biura architektonicznego 
z Hamburga Gmp – von Gerkan, Marg und Partner – jako Miasto Idealne3. 

Luchao Harbour City planowane jest jako miasto dla 300 tys. mieszkańców, a wraz z trzema są-
siadującymi z nim satelitami ma osiągnąć liczbę 800 tys. mieszkańców. Ukończenie realizacji całego za-
łożenia przewiduje się w 2020 r. (il. 1b)4. 

Koncepcja urbanistyczna nowego miasta nawiązuje do teoretycznych koncepcji miasta idealnego, 
zarówno renesansowych, jak koncepcje Giorgia Vasariego czy Vincenza Scamozzi lub posiadająca 
w swoim układzie centralny basen wodny Sforzinda – Antonia di Pietro Averlino (Trattato di architek-
tura, 1465) czy też późniejszych, jak koncepcje miasta radialnego Theodora Fritscha (1895) i miasta–
ogrodu Ebenzera Howarda (1989). Można również znaleźć tu nawiązania do planu urbanistycznego Alek-
sandrii – najstarsza część miasta otacza półkolistą zatokę, która staje się tym samym kompozycyjnym 
centrum miasta. Czytelne analogie można również odnaleźć w planie Hamburga, w którego centralnej 
części miasta historycznego znajduje się duży akwen wodny. Poza inspiracjami, do których odwołują się 
autorzy koncepcji, można przywołać tu plany takich miast, jak Lugano czy Portofino, dla których central-
nie usytuowany akwen wodny stanowi zwornik, kulminacyjny element kompozycji. W fizycznej prze-
strzeni kontekstu miejsca mamy tu również nawiązanie do niemal kolistego jeziora, położonego na za-
chód od Szanghaju. 

Centralną część nowego miasta Luchao Harbour City o koncentrycznej kompozycji planu stanowi  
okrągłe sztuczne jezioro o średnicy 2,5 km. W konstrukcji planu urbanistycznego autorzy odwołują się do 
metafory obrazu koncentrycznych zmarszczek utworzonych przez kroplę wody spadającą na gładką taflę. 
Geometria planu jest jednak nieco odmienna – kolejne kręgi, tworzące strukturę miasta, są współśrod-
kowe, za wyjątkiem ostatniego zewnętrznego pierścienia obwodnicy  komunikacyjnej, której  środek usy- 



 235

tuowany na osi południowy wschód–północny zachód, łączącej z centrum Szanghaju, przesunięty jest 
o kilometr na północny zachód, co umożliwiło zbliżenie sztucznego jeziora do wybrzeża. Nadbrzeże koli-
stego Jeziora Luchao, stanowiące pierwszy pierścień – to promenada piesza o długości 8 km, przy której 
znajdują się przystanie statków umożliwiających przedostanie się na jedną z kilku wewnętrznych wysp, 
zaprojektowanych jako strefy rekreacji i spędzania wolnego czasu. Zostały tam usytuowane parki 
i obiekty sportowe i kulturalne. Wzdłuż pieszej promenady, stanowiącej ważną centralną przestrzeń pu-
bliczną, pozwalającą na odczytanie kompozycji miasta – znajdują się plaże z hotelami i restauracjami à la 
Copacabana. W geometrycznym środku jeziora usytuowana została ażurowa wieża znikająca w obłokach, 
z której można będzie oglądać miasto. Wewnętrzny pierścień zabudowy, okalający promenadę pieszą 
o szerokości ok. 350 m, to strefa biznesu. Zlokalizowano tu funkcje biurowe, urzędy, sklepy, usługi oraz 
mieszkania. Na osiach promienistych układów komunikacyjnych, łączących poszczególne pierścienie, 
a także na osi kanału łączącego wewnętrzne jezioro z morzem, usytuowano publiczne place o zróżni-
cowanych kształtach, wokół których skupia się akcentująca je wysokościowa zabudowa. Poza tym wyso-
kość zabudowy ogranicza się do 6 kondygnacji w dzielnicach mieszkaniowych i od 7 do 9 kondygnacji 
w pierścieniu biznesu. Prezentowane przez autorów koncepcje zabudowy mieszkaniowej i budynków pu-
blicznych dowodzą, że rygorystyczny geometrycznie plan może być w istotnym stopniu wzbogacony 
w skali miasta atrakcyjną architekturą, tworzącą sekwencje przestrzeni o indywidualnym charakterze.  

Kolejna strefa to pierścień zieleni otaczającej centralną część miasta. W paśmie o szerokości 500 m 
usytuowano w zieleni parkowej budynki użyteczności publicznej – kina, muzea, sale koncertowe i konfe-
rencyjne. Trzy główne kierunki promienistych układów komunikacyjnych – północ–południe, wschód–
zachód i przekątniowy pomiędzy nimi przecinają obydwa pierścienie otwartymi publicznymi strefami. 
Czwarty pierścień to zabudowa z funkcjami usługowymi, tworząca pierzeję kolejnej obwodnicy komuni-
kacyjnej, za którą na promieniste arterie transportowe nanizanych jest 14 dzielnic mieszkaniowych 
o wymiarach 600 × 600 m, przeznaczonych dla 13 tys. mieszkańców każda. Każda z dzielnic wyposażona 
jest we wszystkie niezbędne dla środowiska zamieszkania funkcje, posiada wewnętrzny park z taflami 
wody i własną przestrzeń publiczną o charakterystycznym ukształtowaniu. Wokół nich skupiają się bu-
dynki użyteczności publicznej, biura i różnorodne usługi. Zespoły dzielnic mieszkaniowych rozdzielone 
są rozległymi strefami parkowymi o szerokości 600–1800 m i długości ok. 1800 m, z dużymi taflami 
wodnymi, połączonymi kanałami z centralnym jeziorem i dzielnicami mieszkaniowymi (il. 1d)5. 

Idea usytuowania w centrum miasta tafli jeziora jest niezwykle intrygująca – jezioro zastępuje 
główny miejski plac, tradycyjnie sytuowany w zwartej zabudowie. Publiczna przestrzeń miejskiej prome-
nady, stanowiąca kolisty pierścień otaczający jezioro, pozwala na obserwację przeciwległych pierzei po-
przez taflę wody, dając równocześnie poczucie przebywania we wnętrzu. Pierścienie biznesu i parku po-
szerzają strefę publicznego użytkowania miejskiej przestrzeni. Kolisty kształt pierzei otaczających strefę 
pierścienia zieleni z usytuowanymi wewnątrz charakterystycznymi obiektami użyteczności publicznej 
umacnia odbiór unikatowej geometrii miasta, ułatwiając orientację w przestrzeni. W tej koncepcji tafla 
jeziora z obiegającą ją promenadą pieszą jest „sercem miasta” – miejscem przyciągającym użytkowników 
– „salonem towarzyskim”. Możemy oczekiwać, że będzie nim rzeczywiście w najbliższej przyszłości (il. 1c)6. 

Miasto zaprojektowane ponad pół wieku temu – Nowa Huta – ma wiele cech wspólnych z po-
wstającą obecnie nową satelitą Szanghaju – Luchao Harbour City. Nowa Huta to także w zamyśle miasto 
idealne, o koncentryczno-promienistym układzie kompozycyjnym planu, projektowane dla około 100 tys. 
mieszkańców. Plac Centralny, w którym zbiega się pięć promienistych arterii komunikacyjnych, otwiera 
się na rozległą przestrzeń doliny Wisły, zamkniętej od strony miasta wysoką skarpą. Ta przestrzeń, oko-
lona sześcioma trójkątnymi sektorami zabudowy miała być zalana wodą. Utworzony w ten sposób półko-
listy zalew – otoczony od południa parkową zielenią, z pieszym bulwarem spacerowym wzdłuż wybrzeża 
o długości ok. 1500 m, któremu towarzyszyły obiekty kultury, boisko sportowe, zieleń parkowa, przystań 
dla statków rzecznych – miał  tworzyć, podobnie jak w Luchao Harbour  City, „serce miasta” – połączone  
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poprzez plac Centralny i aleję Róż z zewnętrznym pierścieniem zieleni, okalającym miasto od wschodu, 
północy i zachodu. Nowa Huta, projektowana i realizowana w swojej centralnej części jako autonomiczne 
miasto w latach 1949–1960, obecnie jest jedną z dzielnic Krakowa7. Znacznie powiększyła swoje 
terytorium i podwoiła liczbę mieszkańców. Nie doczekała się jednak realizacji wielu istotnych dla 
kompozycji elementów struktury urbanistycznej. Do najbardziej odczuwanych mankamentów należy za-
liczyć odcięcie placu Centralnego, który stał się obecnie węzłem komunikacyjnym, od strefy rekreacji 
uciążliwą arterią komunikacyjną, brak kompozycyjnej puenty na placu na osi alei Róż oraz, oczywiście, 
brak zalewu – „serca miasta” (il. 1a)8. 

W Luchao Harbour City zrealizowano już część podstawowego rusztu komunikacyjnego i cen-
tralne jezioro – „serce miasta”, które czeka na miejską tkankę i swoich mieszkańców. Mieszkańcy Nowej 
Huty wciąż mają nadzieję na realizację „serca miasta”. 

Przypisy 
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kowa, Kraków 2006, s. 40, il. 51 – Plan generalny Nowej Huty, 1957, makieta. 

Most contemporary cities have had many centuries of history. Cities developed mostly in the proc-
ess of evolution, in place of some earlier settlements. Those whose location was conducive to the eco-
nomic success of their communities survived and now they form a diverse range of cities of various sizes, 
characters, features of the quality of an urban living environment or a physical form. The birth of a new 
city in the history of civilization has always been an important event. The global increase in the popula-
tion and the rising phenomenon of migration to cities cause a necessity of building new cities in some re-
gions of the world. In China, the urban population will rise by 350 million within 25 years1. The urban 
population in China will amount to one billion, while the number of cities having more than one million 
inhabitants will be four times higher and exceed 200. According to experts, this tendency is irreversible. 
For ages, cities have been places forming civilization and culture. In 2030, Chinese cities will decide 
about the economic development of the country – 99% of gross national product will come from here. 

An important centre of the economic development of China is Shanghai – a strategically situated 
junction, a centre of trade and business, a city with a rich history and culture. The latest predictions sug-
gest a  violent increase  in the urban population  which should rise by three million and  amount to 16 mil-
lion by 2020. In order to cope with these challenges, Shanghai is building new satellite cities. Twenty-five 
kilometers north-west of the centre of Shanghai, there is Anting New Town based on a competitive design 
by German agency Albert Speer & Partner. The town for 30 000 people was built near the developing complex  
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of International Automobile City – a former assembly plant of Volskwagen transformed into the Chinese 
centre of car industry. 

A new satellite of Shanghai, situated close to the biggest containership port in the world – Yang-
shan (30 km from the island of Yangshan Port) – will be Luchao Harbour City (Lingang New City) lo-
cated 55 km south-east of the centre of the metropolis, 30 km from the international airport of Pudong2. 
The new city, one of the 11 satellites of Shanghai, has been implemented since 2002 on the basis of 
a winning design by a well-known architectural office from Hamburg Gmp – von Gerkan, Marg und Part-
ner – as an Ideal City3. 

Luchao Harbour City is planned for 300 000 people but will amount to 800 000 together with three 
neighbouring satellites. The implementation of the whole layout is predicted for 2020 (ill. 1b)4. 

The urban concept of the new city refers to the theoretical concepts of an ideal city, both Renais-
sance ones, like the concepts of Giorgio Vasari or Vincenzo Scamozzi and Sforzinda having a central ba-
sin – Antonio di Pietro Averlino (Trattato di architektura, 1465), or some later ones like the concepts of 
a radial city by Theodor Fritsch (1895) and a garden city by Ebenezer Howard (1989). One may also find 
some references to the urban plan of Alexandria – the oldest part of the city surrounds a semicircular bay 
which becomes the compositional centre of the city. There are also some readable analogies in the plan of 
Hamburg where the central part of the historical city has a large body of water. Besides the inspirations of 
the authors of the concept, we may recall the plans of such cities as Lugano or Portofino where a centrally 
situated body of water makes a keystone, the culminating element of the composition. The physical space 
also includes some references to an almost round lake situated west of Shanghai. 

The central part of new Luchao Harbour City of a concentric composition of the plan is a round 
artificial lake 2,5 km in diameter. In the construction of the urban plan, the authors refer to a metaphor of 
an image of concentric ripples made by a drop of water falling onto a flat surface. However, the geometry 
of the plan is slightly different – the circles forming the structure of the city are concentric except for the 
last external ring road whose centre is situated on axis southeast–northwest which made it possible to 
bring the artificial lake closer to the coast. The shore of round Luchao Lake, forming the first ring, is an 
eight-kilometre pedestrian promenade with marinas for ship which go to several internal islands designed 
as zones for relaxing and spending free time. There are some parks and facilities related to sports and 
culture there. Some beaches with hotels and restaurants, a la Copacabana, are along the promenade which 
is an important central public space making it possible to read the composition of the city. In the 
geometrical centre of the lake, there is an openwork tower disappearing in the clouds which will make it 
possible to admire the city. The internal ring, which surrounds the promenade about 350 metres wide, is 
a business zone with offices, shops and services. The axes of radial transport layouts connecting individ-
ual rings as well as the axis of a canal connecting the internal lake with the sea have some public squares 
of diverse shapes surrounded by tall, accenting buildings. The height of the buildings is limited to six sto-
reys in residential districts and seven to nine storeys in the business ring. The authors’ concepts of resi-
dential and public buildings prove that a geometrically rigorous plan may be greatly enriched in the scale 
of the city by some attractive architecture forming sequences of individual, characteristic spaces. 

Another zone is a ring of greenery surrounding the central part of the city. A 500-metre-wide belt 
has some park greenery with public utility buildings – cinemas, museums, concert and conference halls. 
Three main directions of radial transport layouts – north-south, east-west and a diagonal between them – 
cross both rings with open public zones. The fourth ring consists of offices and services forming the 
frontage of another ring road. The radial routes of vehicular transport behind it are covered with 14 resi-
dential districts sized 600 x 600 m, each meant for 13 000 residents. Each of the districts is equipped with 
all the necessary residential functions – it has an internal park with water sheets and its own public space 
of a characteristic shape. They are surrounded by public utility buildings, offices and various services. 
The complexes of residential districts are  separated by  vast park zones which are 600–1800 metres  wide 
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and around 1800 metres long, with large water sheets, connected with the central lake and the residential 
districts by canals (ill. 1d)5. 

The idea of situating a lake in the city centre is really intriguing – a lake replaces the main square 
traditionally situated in compact development. The public space of the promenade forming a round ring 
surrounding the lake makes it possible to observe the opposite frontages across the water which produces 
the feeling of staying in an interior. The business and park rings broaden the zone of the public use of the 
urban space. The round shape of the frontages surrounding the zone of the greenery ring with some char-
acteristic public utility objects strengthens the reception of the unique geometry of the city making orien-
tation in the space easier. In this concept, the lake with the promenade is "the heart of the city" – a place 
which attracts users – "a social salon". We may expect that it will be so in the nearest future (ill. 1c)6. 

A city designed more than 50 years ago – Nowa Huta – has many common features with the new 
satellite of Shanghai – Luchao Harbour City. Nowa Huta could also be an ideal city with a concentric and 
radial compositional layout of the plan, designed for about 100 000 inhabitants. Centralny Square, where 
five radial transport arteries converge, opens to the vast space of the Vistula valley closed with a high 
slope from the side of the city. This space, surrounded by six triangular sectors of buildings, was meant 
for flooding. The resulting semicircular artificial lake, surrounded by some park greenery from the south, 
with some pedestrian boulevards at the foot of the slope and on its crown about 1 500 metres long, was 
expected to form – just like in Luchao Harbour City – "the heart of the city" – connected through Central 
Square and Róż Avenue with the external ring of greenery surrounding the city from the east, the north 
and the west. Nowa Huta, designed and implemented in its central part as an autonomous city in the years 
1949–1960, is one of the districts of Kraków these days7. It has increased its territory significantly and 
doubled its population. However, lots of elements of the urban structure important for its composition 
have not been realized. The most irritating shortcomings include separating Centralny Square, which has 
become a junction, from the zone of recreation by a troublesome transport artery, a lack of a composi-
tional point in the square on the axis of Róż Avenue and certainly a lack of a reservoir – "the heart of the 
city" (ill. 1a)8. 

Luchao Harbour City has already implemented a part of the basic transport grid and the central 
lake – "the heart of the city" which is waiting for its urban tissue and its residents. The residents of Nowa 
Huta still hope for the implementation of "the heart of the city". 
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Il. 1. a – Nowa Huta, plan miasta 1957, b – Szanghaj – Liang New City, c, d – Luchao Harbour City – Miasto Idealne 

Ill. 1. a – Nowa Huta, city plan 1957, b – Szanghaj – Liang New City, c, d – Luchao Harbour City  
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