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

Niniejszy artykuł traktuje o pożądanych związkach tkanki miejskiej z elementem wody dużej, czyli 
rzeki, kanału, jeziora, stawu, wreszcie morza, oraz wody małej, czyli różnej wielkości zbiorników 
wodnych – od basenu po fontannę. Na tle przykładów europejskich nurtuje autora polska specyfika 
problemu w świetle permanentnych zaniechań w wykorzystaniu żywiołu wody w pejzażu miejskim. 
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A b s t r a c t  

The article treats of some desirable relationships between the urban tissue and an element of water: 
large, i.e. a river, a canal, a lake, a pond or a sea, and small, reservoirs of various sizes, from 
a swimming pool to a fountain. Against the background of some European examples, the author is 
bothered by the Polish specifics of the problem in the light of permanent abandonment in the use of 
the element of water in an urban landscape. 

Keywords:  water city, small water, big water 
                                                 
∗ Prof. zw. dr hab. inż. arch. Janusz A. Włodarczyk, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział 

Architektury, Politechnika Białostocka. 



 214

Wydawać się może, iż jest to temat w literaturze architektonicznej omówiony, wręcz wyeksploato-
wany. Czy rzeczywiście na miarę problemu? Ale czy w ogóle stanowi on problem? Obecność wody 
w otoczeniu człowieka zawsze była oczywistością, od niej uzależniał on swe bytowanie, nade wszystko 
ze względów utylitarnych, niezbędnych dla swej egzystencji. W poszukiwaniu miejsca do osiedlenia się, 
stosownie do formy jej występowania wybierał lokalizację. Miejsce umiejętnie wybrane, w powiązaniu 
z kształtem rzeki czy zbiorników wodnych, stawało się gwarantem bezpieczeństwa i ochrony przed 
obcym. Ale też, świadomie czy podświadomie, woda zawsze pozytywnie oddziaływała na człowieka, 
także w kategoriach estetycznych i – czy nie bardziej? – symbolicznych i znaczeniowych.  

Patrząc na polskie realia, odnosi się wrażenie, że często, jesteśmy zdystansowani do reszty 
Europy, starając się zachować odrębność. Czy jednak jest ona uprawniona, gdy chodzi o tak ewidentny 
walor dla miasta? Faktem jest jednak, że tradycyjnie już obraz wody w naszych miastach pozostawia 
wiele do życzenia – i wydaje się to regułą.  

Wodne miasta Europy reprezentuje Wenecja, serenissima – królowa nie do zdetronizowania, ale 
też położenie jej jest kartą nie do przebicia, takie raczej się nie trafiają. Do podobieństwa z Wenecją przy-
znaje się wiele miast, np. Amsterdam, Brugia, Gandawa, Sztokholm, Sankt Petersburg – zwane Wene-
cjami Północy. Miasta te z wody korzystają w stopniu maksymalnym, we wzajemnym przenikaniu się jej 
z lądem, choć każde na inny sposób. Gandawa uwikłana jest w meandry Leje i Schelde i to one dyktują 
miastu sposób funkcjonowania. Inaczej Brugia: ta, rygorystycznie ujęta w geometrię koła, całkiem już 
jest zależna od wody; która wciska się kanalikami w jego tkankę tak jak chce. Charakter Amsterdamu 
stwarza geometryczna siatka lądu i wody. To jednak nie prostokątny the grid, lecz koncentryczny szkielet 
kanałów, niemal równo odcinkami wymierzonych, jak na holenderskich szlifierzy diamentów precyzję 
przystało. W tym kontekście Sztokholm jawi się jako organizm najbardziej od natury zależny, jej wymo-
gom podporządkowany i jej zawdzięczający swe piękno. Tworzą go rozrzucone na jeziorze wyspy: wiel-
kie, duże i maleńkie. Na tej najmniejszej powstał zaczątek miasta: MMM – Miasto Między Mostami – 
Staden Mellan Broarna. Topografia terenu, natura, była tu pierwszym urbanistą, dalej już wszystko było 
proste należało się tylko starać, aby tej doskonałej kompozycji nie zepsuć, i chyba to się Szwedom udało. 
Stankt Petersburg, a także Kopenhaga, też aspirująca do tego grona, to porty, a więc mają bezpośredni 
kontakt z morzem, głęboko ich substancję penetrującym. Inaczej jest z Amsterdamem, który jest także 
portem, a przecież nie same atrybuty portowe czynią tu wodę wyczuwalną. 

Powyższe rozważania dotyczyły obecności wody w mieście, występującej w sposób szczególny, 
wręcz wyjątkowy. O współdziałaniu miast z wodą decyduje częściej rzeka. Bywa z nią rozmaicie, głów-
nie dwojako, z wartościami krańcowymi, zależnie od topografii terenu. Zda się, że w pejzażu niespiesznie 
meandruje i kluczy, jakby chcąc nacieszyć się urodą natury i miasta, ich wspólnym pięknem, wypełnia 
sobą co bardziej atrakcyjne zagłębienia terenu. Im bardziej nurt rzeki leniwy i refleksyjny, tym większy to 
handicap dla miasta. Często szuka ono opieki w jej zakolach i widłach. Przyjrzyjmy się sąsiadom z połu-
dnia, Czechom i ich miastom, jak np. Česky Krumlov, który powstał dzięki kaprysom Wełtawy, z rezul-
tatem trzech niemal równych zakoli, z których środkowe, o niemal pełnym kręgu, stało się jego sercem. 
Miasto Hradec Králové rozlokowało się w widłach Łaby i Orlicy, Telč z kolei pięknie się wpisał między 
dwa stawy, a Tabor ,,patrzy” z góry na rzekę Lužnice i jezioro Jordan, które trzymają go w ryzach. 

Bywają też inne sytuacje, kiedy rzeka, tak jak np. w przypadku Renu w Düsseldorfie, wytyczoną 
drogą, szerokim korytem przepływa przez miasto, podobnie jest z Dunajem w Budapeszcie, Tamizą 
w Londynie, Arno we Florencji. Jeśli nawet rzeka w obrębie miasta zmienia kierunek, jak w Pradze, 
niewiele to zmienia. Liczne mosty w tych miastach i nasycenie tych miast atrakcyjnością zabudowy po 
obu stronach rzeki sprawiają, że brzegi jej żyją wspólnym życiem. Tak jest i z Sekwaną w Paryżu, 
i z Menem we Frankfurcie. Mosty spinają miasto, rzeka go nie rozdziela, lecz łączy. Miasto dba o swą 
rzekę, mieszkańcy zaś starają się wciągnąć ją w życie miejskie i uatrakcyjnić jej brzegi, a to przez prowa-
dzenie ciągów spacerowych, a to przyciągając miejscowo dzięki  enklawom i zatokom czy też ostrowom 
(jak  na  Masarykovo  Nábřeži w Pradze z Muzeum Maneša przekraczającym wodę w miejscu wyspy, jak 
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przy Karlův moście, dzięki zatoce z restauracją wysuniętą w wodę). Podobnie się dzieje z kopenhaskimi 
nabrzeżami kanałów: przy nowej Królewskiej Bibliotece siedzą ludzie nad wodą – na schodach, ławkach, 
przy kawiarnianych stolikach. Nad Sydhavnen między brzegiem i bulwarem stworzono miejsce dla pik-
ników, ustawiając zabytkową łódź do góry dnem, które stanowi zadaszenie dla przygotowania posiłków, 
a i czasowo chroni uczestników przed skutkami kapryśnej duńskiej pogody.  

Rzeka, jezioro, morze – to duża woda wchodząca w miasto. Gdy takiej miastu brakuje, zadowala 
się często małą wodą w postaci niewielkich luster wodnych: sadzawek, basenów, niekiedy płytkich, 
kilku- centymetrowych, którym często towarzyszą fontanny. Ich tradycja jest długa, a hołdowano jej 
zwłaszcza w czasach baroku, i wciąż jest podtrzymywana. Można tu wymienić zarówno słynne fontanny 
rzymskie, jak i nie mniej urokliwe, choć mniej eksponowane, a więc mniej znane, ujęcia wodne 
w  Ołomuńcu, mające jednak szczególne znaczenie jako dzieła rzeźbiarskie. Londyńska fontanna na 
Trafalgar Square jest miejscem, gdzie chętnie gromadzą się latem ludzi, aby nacieszyć się jej urokiem. 

Inspiracją do podjęcia niniejszego tematu są warunki polskie. Gdy jest tak dobrze gdzie indziej, 
czemu tak źle jest u nas? Po prostu, my wody chyba zanadto nie lubimy. Nasze miasta wodą nie żyją, 
wprost się od niej odwracając – od Warszawy począwszy. Z Wisłą w stolicy jest inaczej niż z cytowa-
nymi wcześniej przykładami. Tam przepływającą rzekę w mieście widzimy, obserwujemy ją, uczestniczy 
ona w życiu miasta – o Wiśle w Warszawie wiemy, że jest i to wszystko. Tu mosty służą tylko do prze-
mieszczania się, a nabrzeża nie są miejscami spacerów. Podobnie jest z innymi nadwiślańskimi miastami: 
Płock, Toruń, Sandomierz – te bardziej wyraziste, nieco lepiej jest z małym Kazimierzem, tu trochę wię-
cej nad wodą się dzieje. Te miasta to organizmy jednego brzegu, z drugiej strony patrzy się na nie dobrze, 
odwrotnie – źle. Z Kazimierza widać przynajmniej zamek w Janowcu i nieco natury, w innych przypad-
kach – nic, nijakość. Ambitny, zadufany w sobie. Kraków Wisłę ,,olewa”, choć tak niby jest i odwrotnie – 
czasem ta mu się rewanżuje, gdy przyjdzie większa powódź. Do dziś niewiele zrobiono na konto sym-
biozy miasta z rzeką, choć w ostatnich latach powstały dwa mosty i hotel pod Wawelem, jest też Ośrodek 
Kultury Japońskiej, którego wizualny kontakt z wawelskim wzgórzem dzięki odbiciom Katedry w szy-
bach Ośrodka wielce jest interesujący. Ale to wszystko mało – to kontakty pasywne – ludzie uczestniczą 
w nich zbyt rzadko.  

Stary Sącz, z zadatkiem na piękne miasteczko, leży w widłach Popradu i Dunajca. Z miasta jest 
jednak do Popradu daleko, ale znad rzeki przynajmniej rysuje się piękna sylweta miasta, natomiast 
Dunajca jakby w ogóle nie było. Już bardziej wodne jawi się Krościenko. Tu zwornik, jakim jest most 
z czasów międzywojnia, architektoniczny element miasta, ale też i kluczowy dla układu miejskiego, 
stanowi znaczące miejsce dla spacerów – most żyje.  

Z dużych miast polskich Bydgoszcz, Wrocław i Gdańsk to organizmy wodne pa’r excellence, ale 
tak naprawdę z wyjątkiem miasta nad Brdą kolejne dwa wzrastały w innej tradycji. W tych trzech przy-
padkach skorzystano z dobrego położenia. Jedynie w Gdyni, od zawsze polskim mieście, jako mieście 
portowym, czuje się obecność wody. Obok walorów, jakie daje port, asem atutowym miasta jest Ka-
mienna Góra – tu konfiguracja terenu dla kontaktu widokowego z morzem i otwarcia na nie dała świetne 
rezultaty. 

A mała woda, jak jest z nią w polskich miastach? Też nie lepiej. Mogło by się wydawać, że skoro 
w Warszawie, w jej relacjach z Wisłą jest jak jest, to rekompensatę winno się uzyskać poprzez wprowadza-
nie wody sztucznej, a tymczasem małych zbiorników wodnych i rezultatów traktowania ich jako elementów 
rzeźbiarskich niemal nie uświadczysz. Jak na skalę miasta, fontanna w Ogrodzie Saskim to za mało. Coś by 
się jeszcze może znalazło, ale nie chodzi przecież o aptekarską dokładność, lecz o realny klimat miasta.  

Jak wynika z doświadczenia autora, przy współczesnym traktowaniu omawianych problemów, nic 
się istotnego nie zmieniło. W szkołach jego projektów z lat 70. XX w. dwukrotne zaistniały fontanny na 
dziedzińcach szkolnych, których jednak nie uruchomiono – wody nie podłączono: po co? to kłopot! W re-
zultacie pozostały wodotryski bez wody! W Tychach, w jednym z ośrodków handlowych miasta, w latach  
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60. XX w. architekt zaprojektował zbiornik wodny z fontanną. Nieczynny półprodukt trwał 40 lat, 
w ostatnich latach przemian ustrojowych miejsce zbiornika wybrukowano – i tyle. 

Czy jest zatem szansa na zmianę stosunku do wody w przestrzeni publicznej miasta? Skoro nie 
wynika to z natury rzeczy, może jednak warto nadal próbować drążyć temat, czyli docierać do decyden-
tów poprzez odpowiednią argumentację: że jest wiele możliwości i wiele znaczeń istnienia wody w pej-
zażu miasta, w jego przestrzeni. 

It may seem that the theme has been discussed, even exhausted in architectural literature. Has it, 
within the scope of the problem? Is it really a problem? The presence of water surrounding man has 
always been taken for granted, his being has depended on it, mostly for utilitarian reasons necessary for 
his existence. In a search for a settlement, he chose locations appropriately to the form of its appearance. 
A well-chosen place, related to the shape of a river or reservoirs, has become a guarantee of safety and 
protection from strangers. Consciously or subconsciously, water has always influenced man positively, 
also in aesthetical as well as – maybe more – symbolical and semantic categories. 

As it often happens in Polish reality, we distance ourselves from the rest of Europe, trying to keep 
our separateness. Such a thought, perhaps not justified, imposes itself while talking about such an obvious 
value of a city. However, the fact is that the image of water in our cities traditionally leaves a lot to be 
desired which seems to be a rule. 

Let us stick to Europe’s water cities. Venice, serenissima, is the queen here, not to be dethroned. Its 
unique location is the trump card. Many cities claim resemblance to it, and their inhabitants christen them 
with its name: Amsterdam, Bruges, Ghent, Stockholm, St Petersburg – they are all Venices of the North. The 
cities use water to a maximal degree, in its intermingling with land, even though each of them does it in 
a different manner. Ghent is involved in the meanders of the Leie and the Scheldt which dictate the way of 
the city’s functioning. Bruges is rigorously included in the geometry of a circle and completely depends on 
water – it surrounds the city and presses its little canals into its tissue. The character of Amsterdam is created 
by a geometrical network of land and water. However, it is not a rectangular grid but a concentric 
framework of canals, measured precisely as if by Dutch diamond grinders. Stockholm seems to be an 
organism depending on nature, subject to its requirements and owing its beauty to it. Large, big and tiny 
islands are scattered on a lake. The germ of the city: the City between the Bridges – Staden Mellan Broarna 
– came into existence on the tiniest one. The topography, nature, was the first city planner here. Then 
everything was simple, it was enough not to spoil anything, and the Swedes did not spoil the city. St. 
Petersburg and aspiring Copenhagen are ports so they have direct access to the sea and penetrate its 
substance deeply. Amsterdam – which is a port, too – is different and does not limit itself to port attributes. 

It was about water present in the cities in a special, unique way. A river usually decides about the 
co-operation between a city and water. The changing final values depend on the topography of land. On 
a plain, a river may flow through a city fast, straight, in the mountains – slowly, meandering, trying to 
enjoy the beauty of nature and the city, filling the most attractive depressions. A slow and reflective flow 
of a river produces a handicap for a city. It often searches for protection in its bends and forks. Let us look 
at our southern neighbours, brothers Czechs and their towns like Česky Krumlov. They came into being 
thanks to the caprices of the Vltava. The heart of its three bends is the middle one with an almost full 
circle. Hradec Králové uses the meeting of the Elbe and the Orlica, Telč lies between two ponds rich in 
fish, Tabor overlooks the Lužnice River and Jordan Lake which keep a tight rein on it. 
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It may be different. The Rhine flows along a wide bed past Düsseldorf, the Danube – past 
Budapest, the Thames – past London, the Arno – past Florence. Even if a river alters its direction within 
a city, like in Prague, it does not change much. Numerous bridges and attractive buildings on both banks 
join their lives. It refers to the Seine in Paris and the Main in Frankfurt. Bridges clasp a city, a river does 
not separate but joins it. A city takes care of its river, its inhabitants try to pull it into urban life and make 
its banks more attractive thanks to some walking tracts, enclaves, bays or holms, as on Masarykovo 
Nábřeži in Prague with the Maneš Museum crossing the water in the place of an island, as at Charles 
Bridge, owing to a bay with a restaurant inserted into the water. On the waterfronts of Copenhagen’s 
canals, people sit by the water – on stairs, benches, at café tables, at the new Royal Library. Between the 
bank and the boulevard at Sydhavnen, a picnic place is created by an upside down historic boat whose 
bottom makes the roof and a shelter from the results of the capricious Danish weather. 

A river, a lake, a sea – they are big waters entering a city. If a city lacks it, it makes do with small 
waters in the shape of small, shallow surfaces: ponds, swimming pools, sometimes with fountains. Their 
tradition is long, dating back to baroque, still maintained. We may recall the famous Roman fountains as 
well as equally beautiful but less exposed and less-known significant sculptures of the water intakes in 
Ołomuniec. London’s fountain in Trafalgar Square attracts crowds in the summertime: people go into the 
water, play, enjoy it. We might enumerate many more examples. 

I began with the Polish conditions which had inspired this theme. If it is so good elsewhere, why is 
it so bad here? Quite simply, we are not very fond of water. Our cities do not live on water, they turn 
away from it. The Wisła River in the capital city is different from the abovementioned examples. We can 
see, observe the flowing river which participates in the life of the city. We just know the Wisła is in 
Warszawa – that is all. The bridges serve transport only, people do not gather on them or on the 
waterfront. It is the same in other cities upon the Wisła: Płock, Toruń, Sandomierz, a little better in small 
Kazimierz. Those cities are organisms of one bank, they look good from the other side. At least, 
Kazimierz overlooks the Janowiec Castle and some nature, in other cases – nothingness. Ambitious, self-
confident Kraków ignores the Wisła which does the same – it takes its revenge when a large flood comes 
– not much has been done for the symbiosis of the city and the river even though there are two new 
bridges, a hotel at the Wawel Castle and the Centre of Japanese Culture whose visual contact with the 
Wawel Hill is very interesting thanks to the reflections of the cathedral in its window panes. But it is not 
enough, the contacts are passive, people do not participate much. 

Stary Sącz, which has the makings of a beautiful town, is situated in the fork of the Poprad and 
Dunajec Rivers. It is far from the town to the Poprad, the beautiful silhouette can be seen from the riverside, 
the Dunajec is almost invisible. Krościenko is more of a water town – the keystone, a mid-war bridge, 
a crucial architectural element of the urban layout, makes a significant walking place, the bridge is alive. 

Of big Polish cities, Bydgoszcz, Wrocław and Gdańsk are water organisms par excellence. Let us 
testify to the truth: except the city upon the Brda, the other two rose in a different tradition. A good 
location was used in the three cases. The presence of water is sensible in Gdynia, a Polish port city. 
Besides the values of the port itself, the trump card of the city is the Stone Mountain where the 
configuration of land for visual contact with the sea and opening to it produced great results. 

What about small water in Polish cities? It is not better. If the relationships between Warszawa 
and the Wisła are like this, compensation should be made through the introduction of artificial water, 
small reservoirs, while the results of treating them as sculpting elements are scarce. In the scale of the 
city, the fountain in the Saxon Garden is not sufficient. Something more might be found but we mean the 
real climate of he city, not a pharmacist’s precision. 

My own experience in the contemporary treatment of the problems shows that nothing significant 
has changed. In the schools I designed in the 1970s, two fountains in the yards have never been used, 
water was not hooked up: why? too much trouble! As a result – fountains without water! In the 1960s, an 
architect designed a reservoir with a fountain for one of the commercial  centres  of  Tychy.  The  inactive  
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semi-finished product lasted for 40 years, then, in the course of changes in the political system, the place 
of the reservoir was paved – and that is all. 

Thus, do we have a chance of changing the attitude towards water in the public space of a city? 
Since it does not result from the nature of things, perhaps it is worth trying to probe into the theme, that is 
to reach the decision-makers through suitable argumentation: that there are lots of possibilities and lots of 
meanings of the existence of water in the landscape of a city, in its space. 

 
 
 
 




