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CIEKI WODNE NA OBSZARACH PRZEDMIEŚĆ − 
INNOWACJA CZY POWRÓT DO TRADYCJI? 

 

WATERCOURSES IN THE SUBURBS – A NOVELTY 
OR A RETURN OF TRADITION? 

S t r e s z c z e n i e  
Wprowadzenie wody do współczesnego miejskiego środowiska mieszkaniowego to dążność do po-
prawy warunków klimatycznych, umożliwienie rozwiązań proekologicznych zgodnie z ideą zrówno-
ważonego rozwoju, ale i w duchu estetyzacji życia – jako elementu systemu edukacyjnego – przy-
czynku do podniesienia poziomu kultury społecznej w miejscu zamieszkania. Stosunek społeczeństw 
do dbałości o jakość i estetykę życia w strefach mieszkaniowych, społecznych i publicznych jest 
miarą świadomości i kultury każdego obywatela. W procesie rewitalizacji każdej przestrzeni czynnik 
kulturowy odgrywa znaczącą rolę. Rewitalizacja miasta i jego stref obrzeżnych to odbudowa, uspraw-
nienie, zharmonizowanie czynników aktywizujących i stabilizujących strukturę przestrzenną miasta. 
Mechanizmy degradacji przestrzennej, jak i strategie ich ożywiania, to działania na rzecz realizacji 
ponadczasowych społecznych wartości dorobku cywilizacyjnego pokoleń. Ważnym elementem roz-
ważań staje się więc problematyka wody w aspekcie wykorzystania powierzchniowych cieków wod-
nych i zbiorników wodnych jako „siły motorycznej” rewitalizacji różnych form życia społecznego. 
Słowa kluczowe: miasto, rozwój zrównoważony 

A b s t r a c t  
The main objective of introducing water into the contemporary urban housing environment is to 
improve the climatic conditions in estates, to allow for the use of ecological solutions according to the 
idea of sustainable development but also in the spirit of life esthetic zing, as a basic element of the 
educational system, a contribution to an increase in the level of social culture in a dwelling place. 
Societies’ attitude to the quality and aesthetics of life in the dwelling place, in social and public 
spheres is the measure of every citizen’s consciousness and culture. The revitalization of a city and its 
outskirts is the reconstruction, improvement, harmonization of factors activating and stabilizing the 
spatial structure of cities and estates. In the process of the revitalization of every space, the cultural 
factor plays a significant role. The mechanisms of spatial degradation as well as the strategies of 
revitalization are actions for the realization of the timeless social values of civilization’s legacy. Thus, 
an important element of reflections is the problem of water in the aspect of using surface watercourses 
and reservoirs as a "motor force" in the context of revitalizing various forms of social life. 
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1. Rola wód powierzchniowych w strukturach osadniczych miast 

Woda jako element noosfery jest jednym z najbardziej istotnych czynników utrzymujących stan 
względnej równowagi w tworzeniu materii ożywionej i obiegu energii w przyrodzie, a tym samym  
w organizacji i kształtowaniu osadnictwa [2]; poprawia wilgotność otoczenia, zbiera środowiskowe za-
nieczyszczenia, pośrednio wpływa na cyrkulację powietrza. Ta rola wody postrzegana jest szczególnie 
wyraziście w układzie miasta i miejskich aglomeracji, gdzie generuje ona mikroklimat obszarów 
przeznaczonych pod inwestycje związane z osadnictwem. Właściwe wykorzystanie zasobów wody daje  
w mieście szansę zdrowego, ciekawego ideowo i formalnie zagospodarowania przestrzeni, zwiększa walo-
ry naturalne i krajobrazowe miejsc, możliwość komponowania i organizacji terenów pod kątem rozwoju 
rekreacji, sportu i turystyki. Wprowadzenie naturalnego, sztucznie odtworzonego lub utworzonego lustra 
wody, otwartego cieku wodnego, w istniejący lub projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej,  
w przestrzeń społeczną i publiczną ma więc oczywiste zalety: 
− stwarza możliwość większego zróżnicowania środowiska mieszkaniowego w skali urbanistycznej i ar-

chitektonicznej – poprzez zastosowanie różnych systemów i typów zabudowy, m.in. bezpiecznych, 
przyjaznych człowiekowi zespołów Gaji [6], habitatów; ma wpływ na poprawę walorów ekologicz-
nych i estetycznych przestrzeni publicznych, jak ulica, plac, skwer, pasaż; 

− daje możność wprowadzenia rozwiązań proekologicznych, jak m.in.: zastosowanie sztucznego zbior-
nika, fontanny lub kanału wodnego, skaskadowanie cieku wodnego – aby po zamontowaniu niedużej 
turbiny wodnej i aparatury energetycznej móc stworzyć alternatywny system energetyczny; wykorzy-
stanie wody deszczowej i z wtórnego obiegu lub melioracji gruntów – do celów gospodarczych; 

− daje szansę na większe zróżnicowanie formalne i identyfikację architektury jako lokalny wyróżnik 
zespołu mieszkaniowego, rejonu, dzielnicy i ich centrów, tj. stref publicznych i terenów sportowo-re-
kreacyjnych; wreszcie 

− umożliwia wykorzystanie wody wraz z jej zielonym korytarzem do określania i wyznaczania granic 
zespołu mieszkaniowego lub osiedla. Jest to rodzaj powrotu  do historycznych, naturalnych form gro-
dzenia miejsc i obszarów. Może być poczytywany za współczesną transpozycję pomysłu na ograni-
czenie amorficznie rozrastającej się tkanki niskiej, luźnej zabudowy mieszkaniowej, o niskim współ-
czynniku intensywności – w strefie obrzeżnej miasta, w jego granicach administracyjnych. 

2. Współczesne miasto a sieć hydrologiczna 

Woda towarzyszyła osadnictwu od zawsze, odgrywając rolę podstawowego biotopu, w którym 
zachodzą procesy życiowe roślin, zwierząt i człowieka. Jej nadmiar lub deficyt wyznaczał granice środo-
wiska życia – ekumeny. Układ sieci cieków powierzchniowych i sposób wykorzystania zasobów lokal-
nych wody warunkował stopień rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, a ilość wody niezbędna czło-
wiekowi do przeżycia i zapewnienia właściwego standardu życia zależała i nadal zależy od czynników: 
przyrodniczo-klimatycznych, uwarunkowań socjologicznych, kulturowych nawyków i organizacji życia. 

Relacja sprzężenia miasta i rzeki zmieniała się jednak wraz z postępującą transformacją systemów 
politycznych, gospodarczo-społecznych, za którymi następowały zmiany cywilizacyjne i krajobrazo- 
wo-przestrzenne. System cieków wodnych z towarzyszącą im zielenią ulegał niekorzystnym zmianom  
i degradacji. Współczesne plany zagospodarowania przestrzennego miast nadrzecznych, a takich w Pols-
ce i w Europie jest znakomita większość, na ogół uwzględniają przebieg i zagospodarowanie rzeki głów-
nej i jej większych dopływów wraz z najbliższym obszarem nabrzeży. Sieć niewielkich cieków wodnych 
na terenach rozległych przedmieść została przeważnie wchłonięta przez rozprzestrzeniającą się strukturę 
mieszkaniową,  uległa  skanalizowaniu,  osuszeniu lub stała się peryferyjnym śmietniskiem. W ramach ra- 
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cjonalizacji zagospodarowania przestrzeni miejskich, na rzecz budowy „betonowych” osiedli mieszkanio-
wych, unicestwiono strugi i cieki wodne dawnych młynówek. Te „tereny nijakie i pozornie niczyje, 
w absolutnej opozycji do podstawowych norm higieny i estetyki środowiska życia człowieka, stały się 
synonimem poziomu edukacji i kultury społeczeństwa okresu drugiej połowy XX wieku”. 

3. Użytkowość i atrakcyjność obszarów nadwodnych 

Tereny nadwodne, a w szczególności miejskie obszary nadrzeczne, mogą i powinny być we 
współczesnym mieście użytkowe i atrakcyjne, ale efekt ten warunkowany jest właściwym sposobem użyt-
kowania cieków wodnych i obszarów otaczających je, uwzględniającym kompleksowe wykorzystanie 
walorów krajobrazowych położenia i całokształtu ekumeny środowiskowej. Stanowią więc pewien arche-
typ sumy sprzężonych powiązań przyrodniczych i krajobrazowych, funkcjonalnych, historyczno-lokal-
nych tradycji kulturowych. Krajobraz obszarów nadrzecznych ma cechy wyraziste o charakterystycznych, 
czytelnych kadrach wnętrz i znaków, na tyle wyróżniające go od obszarów otaczających, iż można okreś-
lić je jako cechy tożsame. 

Użytkowość obszarów nadwodnych osiągnąć można poprzez odtworzenie przebiegu miejskiej 
sieci wodnej w strefach osiedli mieszkaniowych, zwrot ku renaturalizacji brzegów rzek i ich dolin [1]. 
Obecnie tereny większości osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich, w tym i polskich, objęte są 
szerokim programem restrukturyzacji, transformacji techniczno-technologicznej, zgodnej z ideą green 
architecture i zrównoważonego rozwoju. Realizacja programu zakłada holistyczny proces rewitalizacji 
przyrodniczej i kulturowej środowiska życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 
miejskiego. Wprowadzenie więc wody w postaci cieków wodnych, basenów, oczek wodnych czy otwar-
tych rowów wpisuje się w realizację programu, w jego domenę użytkowości tych obszarów, wy-
korzystywanych jako deptaki spacerowe turystyki weekendowej lub codziennej, ścieżki rowerowe – zie-
lone pasma publicznej przestrzeni rekreacyjnej i sportowej. Obszary nadwodne poprawiają stan mikro-
klimatu współczesnych, zwartych zespołów osiedlowych, a pasma zieleni wyróżniają i zarazem scalają 
wizerunek miasta, które wskutek różnorodnych procesów urbanizacyjnych uległo defragmentacji. 

Atrakcyjność terenów nadrzecznych zapewnić można poprzez różnorodność wrażeń i doznań 
estetycznych, co gwarantuje zastosowana oprawa zieleni towarzyszącej, elementy małej architektury, 
tematyczność wnętrz krajobrazowych, zmienność i unikatowość kadrów, tajemniczość i zaskoczenie. Na 
wielu ciekach wodnych, o charakterze naturalnych lub sztucznych kanałów, wprowadza się śluzy wodne, 
umożliwiające żeglugę turystyczną (np. system kanałów Loary). 

4. Współczesne tendencje w rozbudowie układów hydrologicznych aglomeracji miejskich 

Celem rozbudowy i modernizacji sieci wodnej na obszarach współczesnych aglomeracji miejskich 
jest ochrona przeciwpowodziowa oraz rewitalizacja obszarów nadrzecznych pod kątem ich aktywizacji 
społecznej i kulturowej. Budowa systemów wodnych to realizacja trzech pomysłów, różniących się  
w swojej idei w dość istotny sposób. Są to: 
– Kanały ulgi wraz systemem tam i lokalnych zbiorników retencyjnych. Jest to jeden z ciekawszych 

pomysłów, dających konkretne rozwiązania funkcjonalne, ale także umożliwiających rewitalizację 
ograniczonego kanałem obszaru pod kątem wydobycia w nim walorów i wartości krajobrazowych  
i kulturowych. Na przykład w Krakowie planowana jest budowa przeciwpowodziowego kanału ulgi 
(wg  projektu  opracowanego  jeszcze  przez  Austriaków  w  latach  1904−1906), który poprowadzony 
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będzie na odcinku od ujścia rzeki Wilgi do Wisły po Pychowice, za którego sprawą osiedla Dębniki, 
Ludwinów i Zakrzówek staną się wyspami o wyjątkowych walorach krajobrazowych, wzbogaconych 
kulturowym sąsiedztwem – przez Wisłę – Wzgórza Wawelskiego i Salwatora ze Zwierzyńcem. 
Porównawczo – w hiszpańskiej Sewilli, w wyniku zrealizowanego kanału ulgi na rzece Gwadalkiwir, 
powstała wyspa, na której zorganizowano wystawę światową EXPO-1991, a która miastu przyniosła 
określone korzyści turystyczne, ale i finansowe, umożliwiające realizację wielu przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 

− Inny sposób to system zaporowy lokalnych budowli hydrotechnicznych, stanowiący zabezpie-
czenie przed wzrostem poziomu morskich wód przypływowych; rozwiązanie stosowane jest  
w Holandii i Belgii, zatem tam, gdzie wysoki poziom morza podnosi poziom rzek i zagraża terenom, 
tu: miastom nadrzecznym. Przykładem takiego rozwiązania [vide lustracja] jest system zaporowy  
w Londynie na Tamizie. Zastosowanie go umożliwiło rewitalizację osiedli zlokalizowanych na ob-
szarach dawnych doków oraz wyrównanie na tyle poziomu wód Tamizy, by móc zagospodarować 
tereny nabrzeży rzeki jako przestrzeń publiczną o szczególnych, współczesnych wartościach kulturo-
wych. Obecnie przystępuje się do realizacji drugiego pasma systemu zaporowego, które ma zabez-
pieczyć nabrzeża Tamizy przed nadal podnoszącym się poziomem wód przymorza oraz zanie-
czyszczeniami biologicznymi i chemicznymi wynikłymi z awarii systemów napędowych statków  
i przewożonych ładunków. 

− System kanałów, rozgałęzień Sekwany przepływającej przez Paryż, połączony systemem śluz i kana-
łów z rozlewiskami Loary – wykorzystujący walory krajobrazowe i kulturowe dorzeczy obu rzek.  
W pobliżu nowo powstających osiedli mieszkaniowych Paryża lansowana jest tendencja pozosta-
wiania lub budowy odkrytych, doskonale utrzymanych, rowów melioracyjnych, które otaczają lub po-
krywają siecią tereny rekreacyjne. Świadomie tworzone rozlewiska, baseny lub oczka wodne uzupeł-
niają ten system, zapewniając poprawę mikroklimatu i walory lokalnej rekreacji. 

Wszystkie z systemów mają określone funkcje do przeniesienia. Oprócz najbardziej istotnej funk-
cji użytkowej i ochrony przeciwpowodziowej, w przestrzeni miejskiej spełniają także funkcje: kompozy-
cyjną, klimatyczną i proekologiczną. 

Europejskie aglomeracje miejskie realizują proces rewitalizacji przez społeczną aktywizację  
i zagospodarowanie terenów nabrzeży rzek jako miejską przestrzeń publiczną, intensywniej zwracają się 
ku wodzie: otwierając nań zespoły zabudowy mieszkaniowej, wykorzystując wodę energetycznie, two-
rząc lub rekonstruując historyczne konotacje, w duchu odbudowy lub stworzenia  nowych przestrzeni 
kulturowych, z którymi mógłby utożsamić się każdy mieszkaniec miasta i przygodny turysta. 

Cała historiografia współczesnego świata kulturowego, niezależnie od miejsca na ziemi, opiera się 
na filozofii i symbolice, posługujących się antyczną koncepcją podziału życia na Ziemi według czterech 
podstawowych żywiołów [4] – paradygmatów sił Natury, z których najbardziej groźnym i zarazem życio-
dajnym jest woda i jak ona – zmieniający się świat i czas – przepływają … 

1. The role of surface waters in the settlement structures of cities taking the outskirts into 
special consideration 

Water as an element of the noosphere – man’s anthropomorphic and social living environment – 
circles between the hydrosphere, the atmosphere and the lithosphere, set in motion by solar energy and 
gravity. It is one of the most important factors keeping relative balance in the creation of the animate 
matter, the circulation of energy in nature and the organization and development of settlements [2].  Water 
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improves the humidity of the surroundings, collects environmental pollution, indirectly influences the air 
circulation. Through retention systems and network it improves the safety of riverside areas (flood 
control) and influences the level of local water management (through a system of circulation and 
regulation). The state of affairs is perceived and experienced especially in  the city layout and urban 
agglomerations where water generates the microclimate of areas meant for investments related to 
settlement. 

A proper use of water reserves gives a city a chance of healthy and interesting spatial develop-
ment, increases the natural values of places, the composition and organization of areas from the viewpoint 
of the development of recreation, sport and tourism. Introducing a natural, recreated or created water 
level, an open watercourse into the existing or designed residential complex or into a social and public 
space has some clear advantages: 
– it makes it possible to diversify housing environment in the urban and architectural scale – by the use 

of various systems and types of buildings, their formal diversification, abandoning standard, shaping 
them as Gaia complexes [6], i.e. safe, man-friendly habitats; 

– it influences the improvement of the ecological and aesthetic values of open or closed urban public 
spaces: a street, a square, a passage; 

– it makes it possible to introduce ecological solutions like: the use of an artificial reservoir, cascading  
a watercourse, in the form of a fountain or a canal for the previous energy system; the use of rainwater 
for domestic purposes – from secondary circulation or melioration; 

– it makes it possible to differentiate and identify architecture as a local element of a residential com-
plex, a region, a district and their centres, i.e. public zones and recreational areas; 

– it makes it possible to use water and its green corridor to define the borders of a residential complex or 
an estate – it is a return of the historical, natural forms of fencing places and areas and can be treated 
as a transposition of an idea for a limitation of the amorphously growing tissue of low, loose housing, 
with a low rate of intensiveness, on the outskirts, within the administrative borders of a city. 

2. The contemporary city and the hydrologic network 

Water has always accompanied settlement, playing the role of the basic biotope where the living 
processes of plants, animals and people take place. Its excess or deficit marked the borders of the living 
environment – ecumenes. The layout of surface watercourses and the manner of using the local reserves 
of water conditioned the degree of the development of societies while the amount of water necessary for 
survival and a proper living standard has always depended on the same factors: natural and climatic, 
sociological, cultural habits and the organization of life. 

The relation between a city and a river changed with the transformation of political, economic and 
social systems, of civilization, landscape and space. The system of watercourses with greenery 
deteriorated fast. Generally, the plans of the spatial development of riverside cities, which dominate in 
Poland and Europe, allowed for the course and development of the main river, its major tributaries and 
the nearest waterfronts. The network of small watercourses was absorbed by the growing housing 
structure, canalized, dried or became peripheral dumps. In many "prefabricated concrete" estates in the 
third and fourth ring roads destroyed the watercourses of old millstreams. "The neutral ‘no-man’s-lands’, 
in absolute opposition to the basic norms of the hygiene and aesthetics of human living environment, have 
become a synonym for the level of education and culture in the second half of the 20th century in Poland". 
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3. The usefulness and attractiveness of aquatic areas 

Aquatic areas, especially urban riverside zones, can and should be useful and attractive in a con-
temporary city but the effect is conditioned by a proper use of watercourses and the surrounding areas, 
allowing for a complex use of the landscape and the whole environmental ecumene. They make a certain 
archetype of natural, landscape, functional, historical and local relations of traditions and cultures. The 
landscape of riverside areas includes some characteristic frames of interiors and signs that may be 
described as identities. 

The usefulness of aquatic areas is an attempt to recreate the course of the urban water network in 
the zone of housing estates. These days, there is a turn to the development of waterfronts towards the 
renaturalization of the banks and the valleys by protecting them with vegetation and wood [1]. At present, 
the areas of most housing estates in Europe and Poland, belong to a broad programme of restructuring and 
technical transformation, in accordance with the idea of green architecture and sustainable development. 
The realization of the programme assumes a holistic process of the natural and cultural revitalization of 
man’s living environment, especially the urban environment. The introduction of water in the form of 
courses, swimming pools, water holes or open ditches is included in the realization of the programme, the 
usefulness of areas used as promenades, bicycle paths – green belts of public recreational and sports 
space. Aquatic areas also improve the microclimate of contemporary, compact estate complexes while 
green belts distinguish and consolidate the image of a city which was disintegrated in various urban 
processes. 

The attractiveness of riverside areas can be ensured by diverse impressions and aesthetic 
sensations in routes and squares. It is guaranteed by the accompanying greenery, elements of small archi-
tecture, landscape interiors, changing and unique frames, mystery and surprise. Many watercourses, 
natural or artificial canals, introduce locks facilitating tourist navigation (e.g. the Loire). 

4. Contemporary tendencies in the extension of the hydrological layouts of urban 
agglomerations 

The construction of water systems of flood control for a contemporary city within revitalizing 
processes and a search for ways of activating riverside areas is the realization of three different ideas: 
– Relief canals with a system of dams and local retention reservoirs – giving specific functional solu-

tions and making it possible to revitalize an area limited by a canal from the viewpoint of some 
landscape and cultural values referring to some historical or brand new motifs. In Kraków, owing to 
the implementation of a relief canal (by Austrians in 1904−1906) from the Wilga to Pychowice, the 
Estates: Dębniki, Ludwinów and Zakrzówek would become islands of special landscape values, 
enriched by the Wawel Hill and Salwator with Zwierzyniec. In Seville, owing to the implementation 
of a relief canal, an island came into being where a world exhibition took place in EXPO-1991 with 
some tourist and financial benefits for the city. 

– The barrier system of local hydrotechnical buildings – protecting against the rising level of sea 
tidal waters, used in Holland and Belgium. An example of such a solution [see illustration] is the 
barrier system in London, on the Thames. It made it possible to revitalize estates located on the 
grounds of former docks and level the waters to develop the area as a public space of special, 
contemporary cultural values. At present, they are implementing the second belt of the barrier system 
which is to protect it from the rising level of the coastal waters as the greenhouse effect of the epoch 
and protect the banks from biological and chemical pollution resulting from broken-down propelling 
systems of the ships and the cargo. 
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– System of canalized branches of the Seine flowing through Paris, with a system of locks and canals, 
using the landscape, cultural and tourist values – the flood waters of the Loire. 

A tendency to leave uncovered but perfectly maintained melioration ditches, surrounding or 
covering recreational areas near the new housing estates is promoted. The idea of creating such systems is 
realized in Parisian estates. Consciously created flood waters, swimming pools or water holes supplement 
the system, improving the microclimate and the values of local recreation. 

All the systems have some defined functions: usable, flood, compositional, climatic and eco-
logical. 

European urban agglomerations plan and realize the process of revitalization through social acti-
vation and the development of waterfronts as sports and recreational grounds and an urban public space. 
They are more water-oriented, open complexes of residential buildings to water, use water energetically, 
create or recreate some historical connotations in the spirit of the reconstruction or construction of cul-
tural spaces for every city dweller or tourist. 

The whole historiography of the contemporary cultural world, regardless of a place on earth, is 
based on philosophy and symbolism, using the ancient conception of dividing life on earth according to 
four basic elements [4], paradigm of the forces of Nature of which the most dangerous as well as life-
giving is water – just like it, the changing world and time flow… . 
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Il. 1-2. Londyn, przeciwpowodziowe zapory wodne na Tamizie; rewitalizacja  

przestrzeni nadrzecznych (doki Londyńskie) 
Ill. 1-2. London, the construction of flood barrages and influence on the development 

of suburbs within the revitalization of riverside spaces 
Il. 3-4. Paryż, system basenów wodnych i otwartych rowów melioracyjnych w zielonych 

pasmach rekreacyjnych otaczających nowe osiedla i centrum miasta 
Ill. 3-4. Paris, the creation of a system of open ditches by infiltration in green 

recreational belts surrounding new estates and the city centre 
Il. 5-6. Sewilla, park technologiczny Cartuja i kanał ulgi; nieuregulowane 

brzegi rzeki Gwadalkiwir 
Ill. 5-6. Seville, technologic park Cartuja and relief canal, riversides of Gwadalkiwir 

Il. 7-8. Kraków, stopień Kościuszko na Wiśle z torem wodnym 
i planowany kanał ulgi (fot. aut.) 

Ill. 7-8. Cracow picket on the Wisła with water-run and planned 
relief canal (photo: aut.) 


