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

Tkanka mieszkaniowa centrum Poznania została ukształtowana w XIX wieku przez trudne warunki 
przestrzenne miasta, zamkniętego w fortyfikacjach twierdzy pierścieniowej. Niezrealizowany, 
radykalny „Plan szczegółowy zagospodarowania śródmieścia” z 1969 r. zamroził sanację tkanki 
urbanistycznej do czasów nam współczesnych. Stosunkowo dobra sytuacja finansowa Poznania po 
zmianie ustrojowej znieczuliła władze miejskie na problemy mieszkańców śródmieścia. Dopiero 
konsultacje społeczne w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji (od 2005 r.) odsłoniły skalę 
zaniedbań tkanki mieszkaniowej centrum.  

Słowa kluczowe:  miasto, przestrzeń, historia 

A b s t r a c t  

Housing environment of the centre of Poznań was shaped in 19th century by the scarcity of space in the 
city enclosed within the ring of the stronghold fortifications. Radical "Detailed master plan for the town 
centre" dated of 1969, which remained unimplemented, put a freeze on reforming the urban structure till 
modern times. Relatively good financial situation of Poznań after the transition from the political regime 
made the municipal authorities indifferent to problems the inhabitants of the town centre faced. It was 
only after communal consultations held during the Municipal Revitalisation Plan (i.e. after 2005) that the 
scale of negligence as to housing environment in the town centre became recognised.  
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Współczesne śródmieście Poznania zdefiniowała przestrzenie wzniesiona w 2 i 3 ćw. XIX wieku 
pruska twierdza pierścieniowa1. Trudne warunki mieszkaniowe ukształtowane zostały w wyniku zaha-
mowania naturalnego rozwoju spowodowanego zamknięciem w fortyfikacjach. Otwarcie i powiększenie 
miasta na początku XX wieku, połączone z realizacją od 1903 roku na miejscu lewobrzeżnych umocnień 
wyposażonej w nowoczesne funkcje miejskie dzielnicy cesarskiej, nie wpłynęło na sanację stosunków 
mieszkaniowych wewnątrz dawnych fortyfikacji.  

Dopiero działalność w latach 30. XX wieku Pracowni Urbanistycznej Miasta Poznania, kierowa-
nej przez W. Czarneckiego, stanowiła próbę uzdrowienia warunków mieszkaniowych w śródmieściu. Kli-
nowo-obwodowy system zieleni miał stanowić podstawę nie tylko dla rozwoju przestrzennego miasta, 
lecz również polepszenia warunków zamieszkania w centrum, zapewniając mieszkańcom tereny rekre-
acyjne o normatywnej powierzchni (30 m2 na mieszkańca) i zasięgach. Główne kliny zieleni miały mak-
symalnie zbliżyć się do centrum, a w rejonie Chwaliszewa połączyć się w park dzielnicowy, wyposażony 
w zespoły boisk i ośrodek sportowy2. 

Warunki mieszkaniowe w śródmieściu po II wojnie światowej nie uległy poprawie. Właściciele 
kamienic, pozbawieni zostali możliwości utrzymania swojej własności w należytym stanie. Duże miesz-
kania przymusowy kwaterunek przekształcił w wielorodzinne, niekorzystnie zmieniając lepszy niż w in-
nych miastach wskaźnik „zaludnienia” mieszkań. Sanacji podlegała jedynie zabudowa odbudowanego po 
zniszczeniach wojennych Starego Miasta. 

Na początku lat 60. XX wieku nasiliła się negacja tkanki urbanistycznej XIX-wiecznego centrum. 
Jej skutkiem było uchwalenie w 1969 roku „Planu szczegółowego zagospodarowania śródmieścia”, 
opartego na planie ogólnym z 1962 roku. Proponował on zastąpienie istniejących kamienic rozrzedzoną 
tkanką urbanistyczną o charakterze wysokościowo-pawilonowym. Przewidywano prawie całkowite wy-
siedlenie dotychczasowych mieszkańców, przeznaczenie przestrzeni publicznych na komunikację. Cząst-
kowe realizacje: trasa W-Z i przebudowa systemu wodnego Warty rozerwały historyczny ciąg zabytko-
wych ośrodków miasta. Nierealny plan obowiązywał przez 25 lat, a ponieważ mieszkańcy centrum wirtu-
alnie już nie istnieli, zaniechano wszelkich prób poprawy warunków ich życia3.  

Zmiana ustroju na przełomie lat 80. i 90. XX wieku nie zmieniła praktyki ignorowania mieszkańców 
śródmieścia. Na procesy niszczące społecznie i przestrzennie śródmieście nałożyły się nowe, wynikające 
przemian ustrojowych oraz globalizacji. Dobre wyniki finansowe miasta i wyraźna przewaga Poznania 
w poziomie bogactwa (PKB per capita) nad każdym polskim miastem z wyjątkiem Warszawy4, stanowiły 
dotychczas dla władz miasta usprawiedliwienie dla braku działań w celu poprawy jakości centrum. 

Poznań. Tu warto żyć? 

Ratunkiem dla pogrążających się w upadku terenów centralnych miast mogą się stać programy 
rewitalizacji, oparte na funduszach europejskich5. W 2005 roku Poznań przystąpił do realizacji Miej-
skiego Programu Rewitalizacji (MPR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Obecnie w zachodniej Europie nacisk kładzie się realizację rewitalizacji przestrzeni spo-
łecznej z czynnym udziałem miejscowej społeczności. Wzorowane na zachodnioeuropejskich programy 
„nowej generacji” wprowadzają w skostniały schemat planowania nową jakość: konsultacje społeczne, 
które mają być punktem wyjścia do wszelkich działań naprawczych.  

Konsultacje społeczne prowadzone na obszarach centralnych ukazały ogrom problemów, z któ-
rymi borykają się mieszkańcy śródmieścia. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z logo reklamowym Pozna-
nia: „Tu warto żyć”. W opinii mieszkańców proponowane dotąd metody rewitalizacji śródmieścia, miały 
na celu wyrugowanie ich z centrum, jako niepożądanego elementu. Diagnoza wystawiona przez nich śro-
dowisku zamieszkania, ukazuje stan zapaści. Wszelkie wskaźniki urbanistyczne decydujące o jakości ży-
cia są przez decydentów pomijane pod pretekstem specyfiki miejsca.  
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Podczas konsultacji społecznych postulowano systematyczne remontowanie kamienic z odpo-
wiednim zagospodarowaniem podwórek, które pełniąc funkcje parkingów straciły charakter przestrzeni 
prywatnych. Podkreślano brak terenów rekreacyjnych, zanik zieleni przyulicznej oraz konieczność po-
nownego zagospodarowania klinów zieleni, szczególnie nadwarciańskich, które jako wtórne ugory urba-
nistyczne traktowane są przez władze miejskie jak potencjalne grunty budowlane. Żądano przywrócenia 
bulwarów nadwarciańskich oraz portu miejskiego przystosowanego dla żeglugi turystycznej i sportowej. 
Postulowano realizację placów zabaw dla dzieci oraz założeń sportowych dla starszej młodzieży. Wobec 
zawłaszczenia dawniej wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych przez komunikację proponowano stwo-
rzenie systemu plenerowych miejsc integracyjnych oraz odtworzenie sieci domów kultury i świetlic dla 
młodzieży. Narzekano na brak parkingów dla mieszkańców w śródmieściu oraz ignorowanie tego pro-
blemu przez władze. Domagano się udziału społeczności lokalnych w dyskusji nad zagospodarowaniem 
ogromnych obszarów postindustrialnych leżących w śródmieściu. Domagano się także włączenia miesz-
kańców w procesy ożywienia gospodarczego i kulturalnego centrum. Żądano przywrócenia integralności 
przestrzennej centrum – ponownego przyłączenia Chwaliszewa, Ostrowa Tumskiego, Śródki i św. Woj-
ciecha oraz przywrócenia miastu rzeki.  

Uznano, że Poznań nie posiada całościowej wizji kształtowania funkcji i przestrzeni centrum. 
Odbywające się cyklicznie konsultacje społeczne ukazały poważne deficyty współpracy między urzędami 
miejskimi. Często dopiero przy okazji spotkań z mieszkańcami, w ramach MPR, dochodziło między nimi 
do wymiany opinii. 

Przewrót kopernikański w projektowaniu urbanistycznym? 

Po pracach wstępnych przystąpiono do kolejnego etapu działań, gdy w marcu 2006 roku Rada 
Miasta uchwaliła pilotażowy program rewitalizacji Śródki. Wyboru obszaru dokonano z uwagi na analizę 
stanów kryzysowych oraz ze względu na położenie na obszarze Traktu Królewsko-Cesarskiego, w jego 
najbardziej zdegradowanej części6. Istotne znaczenia miała działalność licznych organizacji pozarządo-
wych pracujących na rzecz lokalnego środowiska. 

Badania socjologiczne, przeprowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Podemskiego (Q-MR Market 
Research), ukazały inny niż przypuszczano społeczny obraz dzielnicy, uważanej za kliniczny przykład 
marginalizacji. Okazało się, że grupy mieszkańców z dołu i góry „drabiny społecznej” (zdefiniowanej 
przez poziom wykształcenia i dostęp do internetu) są sobie w zasadzie równe. Wskaźnik osób z wyższym 
wykształceniem przekracza średnią miasta i rośnie. Zatem zdegradowane śródmieście stanowi wciąż 
atrakcyjne miejsce do mieszkania, a jednocześnie jego mieszkańcy mogą stanowić ważne gremium 
opiniotwórcze i partnerskie podczas rewitalizacji.  

Ich poczucie odpowiedzialności potwierdza inicjatywa przeciwstawienia się arbitralnej procedurze 
planistycznej. Mieszkańcy przejęci zachodnioeuropejskimi ideami „projektowania uczestniczącego”, pro-
pagowanymi przez konsultanta MPR dr. Andreasa Billerta, postanowili wykonać „społeczny plan” zago-
spodarowania Śródki, gdy MPU przystąpiła do opracowania planu miejscowego, bez konsultacji z samo-
rządem. Najważniejszym jego postulatem jest stworzenie bezpiecznej łączności pieszej z odciętym przez 
trasę Chwaliszewską fragmentem. Stwarza to razem z wywalczoną już wcześniej odbudową Mostu 
Cybińskiego (kładki łączącej Śródkę z Ostrowem Tumskim) realne możliwości rozwoju obszaru obumie-
rającego z powodu izolacji, małej powierzchni oraz liczby mieszkańców. 

Nowoczesne programy rewitalizacji, które po latach ignorowania i dyskryminacji mieszkańców 
ponownie uruchamiają oddolne inicjatywy, mogą stanowić ratunek nie tylko dla zdegradowanej tkanki 
mieszkaniowej centrum, lecz również impuls rozwojowy dla całego miasta. 
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Housing environment of the centre of Poznań was shaped in 19th century by the scarcity of space 
in the city enclosed within the ring of the Prussian stronghold1. In the 1930s the activities of the Urban 
Planning Studio run by W. Czarnecki attempted to remedy living conditions in the town centre. 
Peripheral and strip system of green areas was to be the basis of spacial development of the town and the 
improvement of the living conditions in the centre, as such system would have provided the inhabitants 
with standard recreational areas (30 m2 per one inhabitant) located within appropriate distance2. Detailed 
master plan for the town centre dated of 1969, which remained unimplemented but which assumed 
complete replacement of development, put a freeze on reforming the urban structure till modern times3. 
Partial investment, conditioned by ideology, disrupted the integrity of the town centre, separating and 
relegating to a secondary role spacially and functionally historically the oldest districts of the town. 
Relatively good financial situation of Poznań after the transition from the political regime in 1989 made 
the municipal authorities indifferent to problems the inhabitants of the town centre faced4. It was only 
after communal consultations held during the Municipal Revitalisation Plan (ZPORR), which was 
launched at the beginning of 2005, that the scale of negligence as to housing environment in the town 
centre was revealed. 

Poznań. Is this city worth living in?  

Revitalisation programs supported by European funds can prove a remedy for declining areas in 
the town centre5. In 2005 Poznań started to implement the Municipal Revitalisation Plan (MPR) run 
within the Integrated Operating Program for Regional Development. Currently, Western Europe 
highlights the importance of active participation of local communities in revitalisation processes 
of communal space. "New Generation" programs, based on the West European model, introduce new 
quality into the fossilised planning scheme: namely communal consultations, which shall be the starting 
point of any remedial activities.   

Communal consultations conducted in areas in the town centre revealed large scale problems the 
inhabitants of the town centre faced. These problems clearly contradict the advertising slogan of Poznań 
"This city is worth living in". In the view of inhabitants, the so far proposed revitalisation methods 
assumed them as an undesirable element and aimed at their removal from the centre. Diagnosis they made 
as to housing environment shows a dramatic decline and collapse. Any urban factors determining the 
quality of life are not taken into account by the decision making bodies, the fact that they set down to 
unique nature of the place.   
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At communal consultations, the inhabitants called for consistent refurbishment of tenement houses 
and appropriate development of internal yards, which now serving car park purposes have lost their 
intimate character. They also stressed lack of recreational areas, street greenery and the need of another 
development of green strip areas, in particular those along the Warta river, which as secondary urban 
fallow land are treated by the municipal authorities as potential building land. Moreover, the inhabitants 
called for the restoration of the boulevard and the city port adapted for tourists and sports needs, the 
construction of playgrounds for the children and sports facilities for the youth. As once public space, 
which used to serve a number of functions, was appropriated by transport, the inhabitants suggested 
creating a network of outdoor meeting places and a network of culture centres, libraries and common 
rooms for young people. The inhabitants complained about the lack of parking places for the town centre 
inhabitants and the municipal authorities’ approach to the issue. They demanded right of local 
communities to participate in discussions on development of vast post-industrial areas located in the town 
centre. They wanted the inhabitants to be involved into economic and cultural revitalisation processes of 
the town centre and called for the restoration of spacial cohesion of the town centre i.e. inclusion of 
Chwaliszewo, Ostrów Tumski, Śródka and Św. Wojciech into it and the restoration of the old river bed.    

It was concluded that Poznań does not have a comprehensive vision how to shape functions and 
space in the centre. Communal consultations, held regularly, revealed serious gaps in co-operation 
between various municipal administrative offices. Quite frequently, it was only during consultations with 
inhabitants held within MPR, when the information was exchanged.  

Is this going to be Copernicus-like revolutionary approach to urban planning? 

After preliminary works have been completed, next stage was launched in March 2006 when the 
City Council approved of a pilot project of Śródka revitalisation. The area was selected on the basis 
of analysis of critical states and because of its location on Royal-Emperial Route in its most deteriorated 
part6. Activities of numerous non-governmental organizations working for the benefit of local commu-
nities were of crucial importance. 

Sociological research, conducted by PhD Krzysztof Podemski (Q-MR Market Research), showed 
different than assumed communal aspect of the district, the district which was assumed a classic example 
of social marginalization. It turned out that lower and upper classes of the "social ladder" (defined by 
education level and access to the Internet) were practically equal in numbers. Ratio of college and 
university graduates exceeded the total mean value and was growing. Therefore, the deteriorated town 
centre is still an attractive place to live and, at the same time, its inhabitants can make up cooperative and 
opinion forming body during revitalization processes.  

This feeling of responsibility is confirmed by their initiative to oppose arbitrary planning 
procedures. Inhabitants, inspired by West European ideas of "participative designing", propagated by 
MPR consultant PhD Andreas Billert, decided to prepare a "communal plan" of Śródka development,  
after MPU had started working on local master plan without any consultations with self-government. 
Crucial demand of the "communal plan" is to create safe pedestrian traffic to Chwaliszewo district, which 
is currently separated by the motorway. This, together with earlier demanded and already approved 
reconstruction of Most Cybiński [Cybiński Bridge] (footway connecting Śródka with Ostrów Tumski) 
creates practical possibilities of development in the district fading due to its isolation, small area and few 
inhabitants. 

Modern revitalisation programs, after years when inhabitants were ignored and discriminated, turn 
to rank and file initiatives again and can prove not only a remedy for the degraded housing environment 
of the town centre but also a stimulus for the town development.  
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Il. 1. Autorka artykułu w towarzystwie 
pracowników Wydziału Rozwoju 
Miasta i Oddziału Rewitalizacji na 
wystawie projektów studentów WA PP 
w ramach I Europejskich Dni Sąsiada 
w Polsce, zorganizowanych przez 
mieszkańców Śródki w czerwcu 2006 
roku (www.pozan.city.pl/rewitalizacja) 
Ill. 1. Author of the article together 
with employees of Department for City 
Development and Revitalisation 
Department at an exhibition of designs 
of the Faculty of Architecture students’ 
exhibited within I European 
Neighbours Day in Poland organised 
by Śródka inhabitants in June 2006 
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